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Změňme budoucnost migrace – investujme
do potravinového zabezpečení a rozvoje
venkova

Co je Světový den výživy?
• Organizace FAO každoročně vždy 16. října slaví Světový den
•
•
•

•

výživy jako připomenutí založení organizace v roce 1945
Je zapojeno více než 150 zemí po celém světě, což je jeden z
nejslavnějších dnů v kalendáři OSN
Světový den výživy je způsob, jak ukázat náš závazek k cíli
udržitelného rozvoje a dosažení nulového hladu do roku 2030
– tzv. #ZeroHunger
Tato celosvětová akce má zvýšit povědomí o problému hladu
a podvýživy a potřebě zajištění potravinového zabezpečení
pro všechny
ČR se zapojuje pořádáním seminářů a aktivitami nevládního
sektoru

Proč se o tento den zajímat?
• Právo na jídlo patří mezi základní lidská práva
• Investování do udržitelných potravinových systémů a rozvoje
venkova vede k řešení globálních problémů
– nakrmení rostoucí světové populace
– ochranu klimatu
– zvládání migrace

• Toto nemůže nastat bez ukončení hladu a bez odolných

a kompatibilních potravinových systémů
• Dosažení #ZeroHunger je možné!
- FAO monitoruje 129 zemí a 72 z nich již dosáhlo cíle snížení
podílu osob trpících hladem
• Za posledních 20 let se snížila pravděpodobnost, že dítě zemře před
dosažením věku pěti let, téměř na polovinu
• Míra extrémní chudoby byla od roku 1990 snížena na polovinu

Aktivity FAO
• FAO spolupracuje s vládami, agenturami OSN, soukromým
sektorem, občanskou společností a místními komunitami

• FAO vytváří důkazy o migračních vzorcích a je schopna
budovat řešení migrace prostřednictvím politiky rozvoje
venkova

• FAO podporuje vlády a partnery, kteří zkoumají rozvojový
potenciál migrace, zejména pokud jde o potravinové
zabezpečení a snížení chudoby

Ovlivňující faktory – otázka migrace
• Stále více lidí je nuceno opustit své domovy kvůli zvýšené
•
•
•

hrozbě konfliktu a politické nestabilitě
Hlad, chudoba a změna klimatu jsou důležitými faktory, které
přispívají k migrační výzvě, která vyžaduje globální reakci
Migranti přicházejí i do rozvojových zemí a vytvářejí tlak na
nedostatečné přírodní zdroje
Tři čtvrtiny z extrémně chudých lidí na planetě včetně
migrantů zakládají své živobytí na zemědělství

Rychlá čísla
• V roce 2015 bylo zaznamenáno 244 milionů zahraničních migrantů
• Lidé, kteří se pohybují v rámci národních hranic, se v roce
•
•

•
•
•
•

2013 odhadovalo na 763 milionů
Asi třetina všech migrantů je ve věku od 15 do 34 let - téměř polovina
žen
Velký podíl migrantů pochází z venkovských oblastí, kde více než 75%
závisí na zemědělství a živobytí založeném na přírodních zdrojích
Většina migrantů, ať už mezinárodních nebo interních, pochází z
Blízkého východu a severní Afriky, střední Asie, Latinské Ameriky a
východní Evropy
V roce 2015 bylo 65,3 milionu lidí na celém světě nuceně vysídleno
konfliktem a pronásledováním, včetně přes 21 milionů uprchlíků, 3
milionů žadatelů o azyl a přes 40 milionů vnitřně vysídlených osob
Čtvrtina globálních uprchlíků sídlí pouze ve třech zemích (Turecko,
Pákistán a Libanon)
V roce 2015 bylo více než 19 milionů lidí vnitřně vysídleno kvůli
přírodním katastrofám

Migrace a udržitelný rozvoj
• Migrace je přes negativní konotace součástí procesu rozvoje,
– ekonomiky procházejí strukturální transformací
– lepší pracovní příležitosti v rámci jednotlivých zemí

• Výzvou je řešit strukturální hnací síly velkých pohybů lidí, aby
migrace byla bezpečná, řádná a pravidelná

• Migrace může přispět k hospodářskému růstu a zlepšit
potravinové zabezpečení a živobytí na venkově
– posílí pokrok zemí v dosahování cílů udržitelného rozvoje

Otázka migrace – cesta k řešení
• Zásadní složkou plánu mezinárodního společenství je
vytvoření podmínek, které umožní lidem na venkově důstojný
život
–
–
–
–
–
–

podnikatelské příležitosti
pracovní místa pro mladé
zpracování potravin a zvýšení bezpečnosti potravin
nové možnosti včetně akvakultury, diverzifikace výroby
lepší přístup k sociální ochraně
omezení konfliktů týkajících se přírodních zdrojů

