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Przewodnik Działania: Żywność 

Wprowadzenie 
Wielu ludzi uważa, że żywność to coś co mają 
zagwarantowane. Nie zastanawiają się jaką drogę musi 
przebyć produkt z pola na ich talerz. Kto uprawia 
żywność? Czy każdy zaangażowany w produkcję 
żywności otrzymuje sprawiedliwe wynagrodzenie za 
swoją pracę? 
Pytanie brzmi: dlaczego 1 na 9 osób cierpi z powodu 
głodu, podczas gdy na świecie mamy więcej żywności 
niż potrzeba?  
Nie dzieje się tak wyłącznie z powodów klimatycznych, 
niedostatku lub słabych zbiorów.  

 
Wiele powiązanych ze sobą czynników sprawia, że niemal 1 miliard ludzi na świecie nie ma wystarczającej 
ilości pożywienia. Mówimy o czynnikach tj: grabież ziemi (gdy ziemia jest odbierana drobnym rolnikom przez 
duże korporacje albo rządy), zmiany klimatu, brak inwestycji w gospodarstwa małorolne, rosnące ceny 
żywności oraz konflikty zbrojne. Najbardziej uderzający jest fakt, iż większość osób cierpiących głód to rolnicy 
zaangażowani w produkcję żywności. I chociaż sytuacja się poprawia, światowy system żywnościowy nie 
działa tak, jak powinien. Nadszedł czas, aby go naprawić. Aby dowiedzieć się więcej na temat systemu 
żywnościowego, należy wykorzystać materiały dodatkowe, które są częścią tego przewodnika: prezentację 
oraz grę edukacyjną. 
Możesz również skorzystać ze strony ONZ Zero Głodu 

Jakie są wyzwania? 
Mamy obecnie wystarczająco dużo żywności, aby każdego wyżywić, więc najważniejszym wyzwaniem jest 
zmniejszenie nierówności w dostępie do niej. Ludzie, którzy uprawiają żywność, powinni móc spożywać 
pełnowartościowe posiłki. Drobni rolnicy z biedniejszych krajów dostarczają pożywienie setkom milionów 
ludzi na świecie. Potrzebują inwestycji, wsparcia i ochrony ich ziemi uprawnej. Ceny żywności powinny być 
przewidywalne. Należy także zająć się kwestią wpływu zmian klimatu na rolnictwo, gdyż coraz trudniej jest 
uprawiać ziemię. Jednak żadne zmiany nie nastąpią, dopóki ludzie nie będą świadomi swojego wpływu na 
światowy system żywnościowy. Dotyczy to zarówno biednych, jak i bogatych krajów. Wszystko zależy od 
ludzi, którzy będą szerzyć tę ideę. Bo czyż nie tak właśnie dzieje się z ideami? Jeśli Kolumb utrzymałby swą 
wizję w tajemnicy, może nadal myślelibyśmy, że świat jest płaski!  
Wybierzcie więc swoje formy działania i pomóżcie naprawić system. I pamiętajcie – jeśli macie swoje własne 
pomysły, wykorzystajcie je w pierwszej kolejności. 

 Co możesz zrobić? 

 
  
 
  
 
   

 

 

Josephine Alad-Ad ma 47 lat,  mieszka w she Sitio Martinao, 
w Alamadze, na Wyspie Mindanao - Filipiny. Zdjęcie: Tessa 
Bunney 

Piknik kampanii PLON w Manchesterze.  
Zdjęcie/Oxfam GB 1. Informuj: Przekazuj innym wiedzę na temat 

wadliwego system żywnościowego używając 
gry, którą proponujemy.  

 
2. Wyjdź w teren: Zaplanuj pomysłowe 
działania, aby podnieść świadomość w szkole i 
społeczności lokalnej.  

 
3. Miej wpływ: Zastanów się, w jaki sposób 
przekonać wpływowe osoby do działania i 
pomocy.  
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1. Informuj  
Poinformuj rówieśników o wadliwym systemie 
żywnościowym i przekazujcie tę wiedzę dalej!  

• Zdobądź informacje na ten temat z prezentacji, gry, 
filmu oraz innych kampanii dotyczących żywności.  

• Porozmawiaj z rówieśnikami: wybierz liczbę! Na przykład 
przekaż informację 10 osobom, z których każda 
zobowiąże się, że porozmawia z kolejnymi 10 osobami. 
W ten prosty sposób uda Ci się zaangażować wiele osób 
do dyskusji jak można coś zmienić.  

• Zagraj z rówieśnikami w grę oraz pokaż im film, a potem 
porozmawiajcie na temat wyzwań związanych z 
systemem żywnościowym.  

2.Wyjdź w teren 
Uświadamiaj innych! Gdy zrozumieją oni 
zagadnienie i zobaczą Twoje zaangażowanie, 
będą bardziej chętni, aby coś w tej sprawie 
zrobić.  

• Może zorganizujesz w szkole apel albo 
wymyślisz przedstawienie? Możecie przebrać 
się za produkty żywnościowe albo 
zainscenizować ‘grabież ziemi’. 

• Znajdź kampanię informacyjną dotyczącą 
żywności i poinformuj o niej inne osoby. Może 
lokalne lub ogólnokrajowe organizacje 
prowadzą działania na ten temat i możecie się 
w nie włączyć? 

• Zaplanuj dużą akcję na temat nierówności 
w dostępie do żywności, np. piknik lub festiwal 
żywności, podczas której wyjaśnisz kwestię 
wadliwego systemu żywnościowego. Zaproś do 
udziału jak najwięcej osób . 

 

3.Miej wpływ 
Działajcie tak, aby wpłynąć na osoby, które mogą naprawić 
system.  

• Nawiążcie kontakt z firmami żywnościowymi. Zaproście 
je do udziału w Waszych akcjach lub spróbujcie nakłonić 
do wspierania równości w systemie żywnościowym, np. 
poprzez promocję sprawiedliwego handlu.  

• Namówcie media, aby zajęły się tym tematem. Możecie 

sami napisać artykuł i poprosić o jego opublikowanie.  

• Zaproście polityków. Powiedzcie im, co mogą zrobić w 
tej sprawie, np. wesprzeć pomoc rozwojową dla 
drobnych rolników albo prawo zakazujące grabieży ziemi 

Młodzież z Manchesteru podczas  owacji. 

Szkoła w Burntwood (WB). Kampania przeciw grabieży ziemi. 

Więcej pomysłów: 
• Wyzwanie ONZ “Zero Głodu” 

http://www.un.org/en/zerohunger/ch
allenge.shtml 

• Dowiedz się o Pokoleniu Odżywionych: 
http://www.generation-
nutrition.org/en 

• Zorganizuj bankiet: 
http://bit.ly/2ai5PCk 

 

http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml
http://www.un.org/en/zerohunger/challenge.shtml
http://www.generation-nutrition.org/en
http://www.generation-nutrition.org/en
http://bit.ly/2ai5PCk

