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Co je Světový den výživy?

• každoročně vždy 16. října 

• připomenutí založení organizace FAO  v roce 1945 - jeden z 

nejvýznamnějších dnů v kalendáři OSN

• je zapojeno více než 150 zemí po celém světě – oslavy, 

připomínky

• má zvýšit povědomí o problému hladu a podvýživy a potřebě 

zajištění potravinového zabezpečení pro všechny

• ČR se zapojuje pořádáním seminářů a aktivitami nevládního 

sektoru



Naše aktivita je naše budoucnost

• Letošní ročník má za cíl zejména obnovit závazek k Cílům 

udržitelného rozvoje a dosažení nulového hladu #ZeroHunger

do roku 2030



Proč se o tento den zajímat?

• Právo na jídlo patří mezi základní lidská práva – přijato v roce 
2004 

• SDGs jsou souhrnem závazků a reflektují lidská práva včetně 
práva na potraviny

• Člověk, který hladoví, nemá sílu hájit další svá lidská práva a 
práva jiných.

• Investování do udržitelných potravinových systémů a rozvoje 
venkova vede k řešení globálních problémů 

– nakrmení rostoucí světové populace

– ochranu klimatu

– zvládání migrace

• Dosažení #ZeroHunger je možné i když nyní sledujeme 
obrácení trendu



Organizace FAO

• FAO je specializovaná agentura Organizace spojených 

národů pro rozvoj zemědělství a boj proti hladu

• posláním je dosažení celosvětového potravinového 

zabezpečení

• poskytuje asistenci vládám při nastavování politik, vytváří a 

sdílí informace

• prostřednictvím projektů posiluje zemědělkou výrobu a 

potravinářství a aplikuje výsledky výzkumu

• know-how organizace a agenda se týká zemědělství, 

lesnictví, vodního hospodářství a rybolovu i zahraničního 

obchodu potravinami a zemědělskými produkty



Aktivity FAO

• Řešení komplexní problematiky – nejen hlad, ale i výživa a 

zemědělská politika

• FAO spolupracuje s vládami, agenturami OSN, soukromým 

sektorem, občanskou společností a místními komunitami

• FAO monitoruje 129 zemí a 72 z nich  již dosáhlo cíle snížení 

podílu  osob trpících hladem



Hlad a podvýživa

• Tři čtvrtiny z extrémně chudých lidí na planetě včetně 

migrantů zakládají své živobytí na zemědělství

• Svět produkuje dostatek potravin – problémem je jeho 

rozdělení, dostupnost, logistika, chudoba a konflikty

• Přesto je do roku 2050 potřeba zvýšit produkci o 60 % aby se 

rostoucí populaci podařilo zajistit dostatečnou výživu

• Rozhoduje i pohlaví – 60 % hladovějících ženy, 

znevýhodněny jsou další skupiny



Rychlá čísla

• míra extrémní chudoby byla od roku 1990 snížena na 
polovinu

• za posledních 20 let se snížila pravděpodobnost, že dítě 
zemře před dosažením věku pěti let, téměř na polovinu

• podvýživa je důvodem (nebo jedním z důvodů) u úmrtí 50 % 
dětí

• v minulém roce se svět potýkal s jedou z největších 
humanitárních krizí, ve čtyřech zemích, kde hrozí hladomor -
Nigérii, Somálsku, Jižním Súdánu a Jemenu

• hlad zabije více lidí než choroby jako malárie, AIDS a 
tuberkulóza dohromady

• hlad, podvýživa a obezita mají ohromné ekonomické dopady 
a dopady na společnost




