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Na szczycie ONZ w 2000 roku 189 paostw, także Polska, przyjęło Milenijne Cele Rozwoju jako 
wymierne zobowiązanie do redukcji ubóstwa i głodu, zapewnienia równego statusu kobiet 
i mężczyzn, poprawy stanu zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony 
środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego partnerstwa między narodami na 
rzecz rozwoju. Zobowiązania dotyczą spełnienia wyznaczonych celów do 2015 roku. 

Realizacja pierwszego Milenijnego Celu Rozwoju, czyli wyeliminowanie skrajnego ubóstwa     
i głodu, wciąż pozostaje ogromnym wyzwaniem. Jego podstawę stanowi prawo do żywności, 
jedno z podstawowych praw człowieka, zakładające, że każdy ma prawo do wyżywienia się.

Z blisko miliarda ludzi na świecie, którzy cierpią głód, większośd stanowią mieszkaocy      
obszarów wiejskich (przede wszystkim w Afryce i Azji), gdzie rolnictwo – w  tym uprawa 
ziemi, hodowla, rybołówstwo i leśnictwo – stanowi główną działalnośd gospodarczą. Z 
gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 2 hektary utrzymuje się 85% rolników w krajach 
globalnego Południa, a liczbę samych drobnych gospodarstw szacuje się na 500 milionów. 
Gospodarstwa te dostarczają żywnośd i środki do życia dla ponad 2 miliardów ludzi i 
wytwarza się na nich aż 80% żywności konsumowanej w Azji i Afryce Subsaharyjskiej. W 
krajach Afryki od 60 – 80% ludności utrzymuje się z rolnictwa lub hodowli zwierząt. Corocznie 

liczba rolników na świecie spada o 50 milionów.

Głód na świecie a sytuacja drobnych 
rolników [1/3]
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Przy obecnym poziomie produkcji żywności na świecie, można byłoby wyżywid jeszcze jedną 
taką planetę jak Ziemia. Problem głodu wynika z braku dostępu do żywności oraz braku 
sprzyjających warunków politycznych i gospodarczych do jej wytwarzania.  

Podstawowe przyczyny głodu na świecie to przede wszystkim: 

• niesprawiedliwa dystrybucja żywności

• brak dostępu rolników do ziemi i innych środków produkcji

• niekorzystna organizacja rynków rolnych

• przejęcie handlu żywnością przez ponadnarodowe korporacje 

• niewłaściwa polityka zarówno na poziomie międzynarodowym jak i krajowym

• uzależnienie krajów globalnego Południa od importu żywności



Głód na świecie a sytuacja drobnych 
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Wśród innych zjawisk potęgujących problem głodu można wymienid:

• spekulacje cenami żywności na giełdach światowych

• chybioną politykę agropaliwową, która zmienia cel upraw takich roślin jak kukurydza czy                       
rzepak - zamiast żywieniu ludzi służą do produkcji paliw 

• zjawisko zawłaszczania ziemi (ang. land grabbing), czyli przejmowania lub dzierżawienia                       
dużych obszarów ziemi w krajach globalnego Południa przez międzynarodowe firmy lub rządy             
pod uprawę żywności na eksport i roślin do produkcji agropaliw

• uprawy modyfikowane genetycznie (GMO) będące zagrożeniem dla tradycyjnych odmian                     
roślin uprawnych i uzależniające rolników od korporacji, działających bezwzględnie w celu 
maksymalizacji zysków

• niewłaściwie zaprojektowaną pomoc rozwojową, która w niewielkim stopniu wspiera rolnictwo          
w krajach globalnego Południa

• zmiany klimatu oraz katastrofy naturalne

• niewłaściwe wzorce konsumpcyjne w krajach Północy

• konflikty zbrojne



Gospodarstwa rodzinne 

Gospodarstwa rodzinne, które przeważają 
w krajach globalnego Południa, to małe 
gospodarstwa rolne, przynależące 
zazwyczaj do jednej lub kilku rodzin. 
Rolnicy używają bardzo prostych narzędzi, 
stosują przygotowane przez siebie nawozy 
naturalne oraz korzystają z pomocy 
zwierząt. Wytworzoną przez siebie 
żywnośd przeznaczają na potrzeby swoich 
rodzin oraz sprzedają na lokalnych 
targach. W ten sposób żywią całe lokalne 
społeczności. Ważne jest też to, że model 
rolnictwa rodzinnego faworyzuje 
ekologiczne i tradycyjne metody upraw i 
hodowli. Tego typu gospodarstwa 
znajdziemy szczególnie w Afryce 
Subsaharyjskiej i Azji Południowo –
Wschodniej.

Fot. Abossuet, CC BY-NC 2.0. Źródło: flickr.com

http://www.flickr.com/photos/30450178@N07/7175751081/in/photostream


Rolnictwo rodzinne a rolnictwo 
przemysłowe

Niestety rolnictwo rodzinne zagrożone jest przez rolnictwo przemysłowe, produkujące żywnośd 
na masową skalę i zdominowane przez międzynarodowe korporacje. Produkowad coraz więcej 
za coraz mniej – to hasło przewodnie przemysłowego rolnictwa, które degraduje społeczności 
rolnicze i środowisko naturalne w zastraszającym tempie.

Żywnośd jest obecnie traktowana jako zwykły towar handlowy, podlegający takim samym 
regułom jak każdy inny. Handel żywnością na rynkach światowych regulują m.in. przepisy 
Światowej Organizacji Handlu (WTO), która domaga się coraz większego otwarcia rynków 
krajów globalnego Południa na towary importowane z bogatszych krajów.

Jednym z efektów tego są nadwyżki taniej żywności w krajach Północy, które następnie na 
mocy układów i porozumieo handlowych są sprzedawane na rynki krajów globalnego Południa, 
w tym najbiedniejszych krajów Afryki. Jednym z takich porozumieo są Umowy o Partnerstwie 
Ekonomicznym (EPAs) między Unią Europejską, a krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).



Lokalna produkcja a import żywności 

Rolnictwo jest najczęściej traktowane po macoszemu także przez same kraje globalnego 
Południa - środki budżetowe przeznaczane na rolnictwo są zbyt małe, polityki rolne faworyzują 
uprawy pod eksport, a organizacje wiejskie są najczęściej pomijane przy opracowywaniu polityk 
rolnych. Brak ceł na granicach i dodatkowo brak krajowych polityk rolnych, chroniących rodzime 
rynki, przyczyniają się do zalewu krajów Południa tanią żywnością z globalnej Północy.  

Żywnośd produkowana lokalnie musi rywalizowad z taoszymi produktami, które sprzedawane  
są przez kraje bogate często poniżej kosztów produkcji (tzw. dumping). Musimy też pamiętad o 
tym, że rolnicy z rozwiniętych paostw są regularnie wspomagani dopłatami eksportowymi i 
subwencjami. Efektem zaś pełne półki mleka w proszku przywiezionego z Europy, w tym samym 
czasie kiedy afrykaoski rolnik nie ma gdzie i komu sprzedad świeżego mleka ze swojego 
gospodarstwa. Ceny mleka w proszku są o wiele niższe niż mleka lokalnego. To samo dotyczy 
innych produktów. Przykładowo w wielu krajach Afryki kurczaki z Europy i Brazylii zagrażają 
lokalnej hodowli drobiu, a ryż z Tajlandii wyparł lokalną produkcję ryżu i zbóż. Tak jawi się 
negatywne oblicze wolnego rynku. 

Lokalni producenci pozbawieni zostają rynków zbytu, bo przetwórcy i konsumenci wolą 
korzystad z taoszych produktów z importu.



Lokalny rynek w Bangladeszu, 2008

Fot. Terry Sunderland/CIFOR, Center for 

International Forestry Research, CC BY-NC-ND 

2.0. Żródło: flickr.com

http://www.flickr.com/photos/cifor/6901048180/in/set-72157629379644422


Kryzys żywnościowy 
w krajach globalnego Południa

Uzależnienie krajów globalnego Południa od importu żywności stanowi poważne zagrożenie 
dla ich bezpieczeostwa żywnościowego. 

Pokazał to kryzys żywnościowy w latach 2007-2008, kiedy wskutek wzrostu cen ryżu, pszenicy    
i olejów roślinnych zatrważająco wzrosły koszty importu żywności. 

Około 30 krajów doświadczyło wtedy gwałtownych wystąpieo ludności przeciw wzrostom cen, 
m.in.:  Bangladesz, Burkina Faso, Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Egipt, Gwinea, Indie, 
Indonezja, Mauretania, Meksyk, Maroko, Mozambik, Senegal, Somalia, Uzbekistan i Jemen.

W ciągu tego czasu liczba osób dotkniętych głodem zwiększyła się o 100 milionów!

Kryzys ten dobitnie pokazał, że światowy system produkcji i dystrybucji żywności to „kolos na 
glinianych nogach” nastawiony na zysk kosztem najbiedniejszych. Tego typu kryzysy mogą się 
powtórzyd. Od początku 2012 r., w wyniku suszy i wysokich cen żywności, mamy do czynienia z 
bardzo trudną sytuacją żywnościową m.in. w regionie Sahelu w zachodniej Afryce, gdzie 
kryzysem dotkniętych zostało ponad 18 milionów ludzi (stan z sierpnia 2012).



Rolnicy walczą o suwerennośd 
żywnościową 

Czego domagają się rolnicy? Przede wszystkim prawa do decydowania o tym, co chcą 
produkowad i hodowad, by wyżywid   swoje rodziny. Domagają się prawa do demokratycznego 
udziału w tworzeniu takich polityk rolnych, które uwzględniają dobro lokalnych społeczności 
rolniczych.

Za najważniejsze uznają przywrócenie związku rolnika z ziemią. Masowa produkcja żywności 
odizolowała rolników od przyrody i tradycyjnej wiedzy o współpracy z nią. Często rolnicy nie 
mają już gdzie uprawiad ziemi, ponieważ odebrano im pola. Dostęp do ziemi to jeden                    
z ważniejszych warunków walki z głodem na świecie.

Warto zdad sobie sprawę, że większośd drobnych producentów żywności stanowią kobiety. 
Rolniczki domagają się większego uwzględniania ich udziału i praw w tworzeniu polityk rolnych. 

Wiele krajów globalnego Południa posiada potencjał, aby wyżywid samodzielnie 
swoich mieszkaoców, a tym samym zredukowad głód i uniezależnid się od 
importu żywności.

Rolnicy zrozumieli, że muszą walczyd o interes swój, swoich społeczności i 
środowiska. Od kilkunastu lat coraz liczniej i głośniej domagają się odstąpienia 
od przemysłowego modelu rolnictwa. Jednym z liderów tego 
międzynarodowego już ruchu rolniczego jest organizacja Via Campesina.

http://viacampesina.org/en/


Suwerennośd żywnościowa [1/5]

Suwerennośd żywnościowa najczęściej rozumiana jest jako prawo społeczności i poszczególnych      
krajów do samodzielnego definiowania własnej polityki rolnej i żywnościowej, która umożliwia      
zaspokojenie potrzeb i oczekiwao ludności, a jednocześnie nie ma negatywnego wpływu na 
innych ludzi.

W pierwszej kolejności wspiera lokalną produkcję i konsumpcję żywności. Nie wyklucza            
jednak międzynarodowego handlu produktami rolnymi, ale zwraca uwagę, że bezpieczeostwo         
żywnościowe jest zbyt ważne, by zależed miało od importu.

Suwerennośd żywnościowa bywa mylona z pojęciem bezpieczeostwa żywnościowego. 

Bezpieczeostwo żywnościowe to dostęp do żywności. Suwerennośd żywnościowa skupia się na 
sposobach osiągnięcia bezpieczeostwa żywnościowego. 

Fot. Jean-Marc Desfilhes, CC BY-NC-SA 

2.0. Żródło: flickr.com

http://www.flickr.com/photos/jmdesfilhes/303512457/


Suwerennośd żywnościowa [2/5]

• Stawia w centrum polityki żywnościowej ludzi i ich prawo do adekwatnej ilości zdrowego            
i kulturowo odpowiedniego pożywienia.

• Wspiera rolnictwo rodzinne oraz odrzuca taką politykę i działania, które mu zagrażają lub 
niszczą źródło utrzymania drobnych rolników.

• Stawia na lokalne systemy żywnościowe, zbliżając do siebie producentów, dostawców                 
i konsumentów.

• Bazuje na umiejętnościach i wiedzy lokalnych społeczności i organizacji, które zachowują oraz 
rozwijają tradycyjne metody produkcji żywności.

• Powierza lokalnym społecznościom kontrolę nad ziemią, pastwiskami, zasobami wodnymi,    
nasionami, stadami hodowlanymi, aby mogły korzystad z nich w sposób zrównoważony,             z 
poszanowaniem praw przyrody.  



Suwerennośd żywnościowa [3/5]

• Stawia na rolnictwo zrównoważone, czyli na tradycyjne i ekologiczne metody produkcji, 
które zachowują naturalne krajobrazy i ekosystemy, utrzymują bioróżnorodnośd oraz 
adaptują się   do postępujących zmian klimatu.

• Chroni rolników przed międzynarodowymi umowami i działaniami handlowymi, które 
opierają się na niesprawiedliwych zasadach oraz oddają kontrolę nad produkcją i dystrybucją 
żywności w ręce międzynarodowych korporacji.

• Docenia i wspiera pracę kobiet rolniczek. 

• Odrzuca uprawy genetycznie modyfikowane (GMO), ponieważ wbrew zapewnieniom 
koncernów o wyższych plonach i samych korzyściach z tego typu upraw, GMO nie jest 
rozwiązaniem problemu głodu, wręcz przeciwnie – GMO uzależnia rolników od korporacji           
i nieodwracalnie przyczynia się do utraty bioróżnorodności.

• Chroni konsumentów przed żywnością, która jest niezdrowa i słabej jakości, w tym przed 
żywnością modyfikowaną genetycznie.



Suwerennośd żywnościowa [4/5]

Osiągnięcie suwerenności żywnościowej przez społeczności i kraje jest możliwe, czego 
dowodzą efekty działao podejmowanych przez rolników np. w Afryce. W Senegalu na skutek 
nałożenia limitów na import cebuli z Europy wzrosła jego samowystarczalnośd w tym zakresie, 
podobnie stało się w Gwinei w przypadku ziemniaków, a w Kenii w sektorze produkcji mleka.

Liczne organizacje rolnicze i pozarządowe na całym świecie starają się wpłynąd na polityków,  
by w swoich decyzjach dotyczących polityk rolnych, handlowych i rozwojowych uwzględniali 
rolnictwo rodzinne. Obecnie coraz donośniej mówi się o kluczowym znaczeniu tego typu 
rolnictwa w walce z głodem na świecie, jeśli tylko udzieli mu się niezbędnego wsparcia. 

Jednym z obszarów działalności rzeczniczej organizacji z Europy (w tym z Polski), jest zmiana 
polityk UE, które najbardziej negatywnie wpływają na bezpieczeostwo żywnościowe krajów 
globalnego Południa oraz uspójnienie ich z celami rozwojowymi (tzw. spójnośd polityk na 
rzecz rozwoju, ang. Policy Coherence for Development).



Suwerennośd żywnościowa [5/5]

Jedną z polityk UE, która ma wpływ na suwerennośd i bezpieczeostwo żywnościowe krajów 
globalnego Południa jest Wspólna Polityka Rolna (WPR).

WPR nie powinna stanowid zagrożenia dla rozwoju produkcji żywności w najbiedniejszych 
krajach, jak to się obecnie dzieje. Organizacje z Polski, w tym Polska Zielona Sied, Instytut 
Globalnej Odpowiedzialności, Polska Akcja Humanitarna, Polski Klub Ekologiczny Koło 
Miejskie w Gliwicach, od kilku lat prowadzą kampanie w tym zakresie skierowane do 
polityków.

W swych kampaniach wspierają wysiłki społeczności rolniczych, głównie z krajów 
afrykaoskich, na drodze do uzyskania przez nie suwerenności żywnościowej. Zwracają uwagę 
na koniecznośd analizy skutków polityki handlowej oraz agropaliwowej dla rolnictwa 
rodzinnego. 

Polityki rolne, handlowe oraz pomoc rozwojowa Unii Europejskiej powinny bowiem wspierad 
zrównoważoną produkcję żywności na drobną skalę tak, aby lokalni rolnicy mogli godziwie 
zarabiad niezależnie od kryzysowych sytuacji na rynkach światowych, chronione było 
środowisko naturalne, a ludnośd miała dostęp do zdrowej żywności. 



Suwerennośd żywnościowa –
dalsze źródła wiedzy 

*po kliknięciu na obrazek+

Książka pt. Żywnośd i Demokracja. 
Wprowadzenie do suwerenności żywnościowej. 
Marcin Gerwin, Polska Zielona Sied, 2011

http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/Zywnosc_i_demokracja-2.pdf


Suwerennośd żywnościowa –
dalsze źródła wiedzy

*po kliknięciu na obrazek+

Ulotka informacyjna kampanii 
WYŻYWID ŚWIAT pt. Czy możliwy 
jest świat bez głodu?, Polska 
Zielona Sied

Ulotka informacyjna kampanii 
WYŻYWID ŚWIAT pt. Czy wiesz, że 
codziennie głosujesz widelcem? 
Postaw na lokalnośd, Polska 
Zielona Sied

http://globalnepoludnie.pl/IMG/pdf/broszurka_2011.pdf
http://globalnepoludnie.pl/Postaw-na-lokalnosc


Co możemy zrobid?

• Wspierajmy zrównoważone rolnictwo, które zapewnia trwanie gospodarstw rodzinnych, 
godziwe zarobki dla rolników oraz lokalne rynki zbytu. 

• Angażujmy się w lokalne akcje wspierające rolnictwo rodzinne i wyrażające solidarnośd             
z rolnikami z innych kontynentów.

• Kupujmy produkty pochodzące ze Sprawiedliwego Handlu, który zapewnia producentom           
z krajów globalnego Południa uczciwe zarobki i pomaga wyjśd z biedy.

• Interesujmy się wewnętrzną polityką rolną Unii Europejskiej, umowami jakie zawiera                
z krajami globalnego Południa oraz decyzjami, które mogą wpływad na ich sytuację 
żywnościową. 

• Wspierajmy działania organizacji rolniczych i pozarządowych na rzecz suwerenności    
żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa na szczeblu lokalnym, krajowym                                    
i międzynarodowym.

• Kupujmy żywnośd wyprodukowaną lokalnie, najlepiej w naszym regionie i kraju.

• Odwiedzajmy lokalne sklepy spożywcze, warzywniaki i place targowe.

• Unikajmy żywości modyfikowanej genetycznie. 



Dowiedz się więcej
*po kliknięciu na obrazek+

Raport PLON. Stwórzmy lepszą przyszłośd. 
Sprawiedliwośd żywnościowa w świecie 
ograniczonych zasobów, Oxfam/PAH, 2011

Portal kampanii Ending Hunger, 
bogate źródło najświeższych 

infografik, map itp.

http://www.pah.org.pl/m/1039/RAPORT PLON.pdf
http://www.endinghunger.org/en/mappinghunger.html


Zbiór pojęd kluczowych

Wolny handel - polityka handlowa opierająca się o brak bezpośredniego oddziaływania rządu na 
wymianę handlową oraz zapewnienie swobodnego dostępu krajowym podmiotom gospodarczym 
do rynku zagranicznych towarów, a towarom zagranicznym dostępu do rynku krajowego. 

Protekcjonizm - polityka kraju polegająca na ochronie produkcji i handlu krajowego przed 
konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przywożone towary oraz koncesji 
i zakazów.

Dopłaty (subsydia) eksportowe - dopłaty przyznawane w celu zwiększenia eksportu danego 
towaru, mogą przybierad formę premii pieniężnych dla eksporterów, tanich kredytów dla 
importerów zagranicznych, ubezpieczania transakcji eksportowych czy współfinansowania 
promocji.

Subwencja - nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez paostwo określonym 
podmiotom (np. producentom rolnym).

Dumping - polityka polegająca na sprzedaży swoich produktów za granicę po cenach niższych niż 
na rynku krajowym lub po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia.


