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Wstęp do tematu. Żywność 

Poniżej znajduje się krótkie omówienie tematyki związanej z 
systemem żywnościowym. Aby dowiedzieć się więcej, odszukaj 
ćwiczenie z krytycznego myślenia, konspekt warsztatów oraz 
prezentację, a także zapoznaj się z Przewodnikiem Działania, 
aby sprawdzić jak możesz się zaangażować! 
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Wprowadzenie 

Na naszej planecie jest wystarczająca ilość 
jedzenia, żeby wyżywić każdego. Mimo to, 1 
na 9 osób cierpi z powodu głodu, a 
większość tych osób zajmuje się uprawą, 
bądź produkcją żywności. Jak myślisz 
dlaczego tak się dzieje? 

  

Nie wszyscy mają jednakowy dostęp do 
żywienia, a nierówności te wciąż się 
zwiększają. Kluczową rolę pełni system 
handlu żywnością, a miliony rolników 
produkujących na niewielką skalę nie są w 
stanie konkurować z zindustrializowanym rolnictwem. Nie stać ich również na zakup żywności, 
której sami nie wytwarzają.  Rządowe fundusze trafiają często do dużych przedsiębiorstw 
rolniczych, a w dodatku drobni rolnicy doświadczają także problemu ‘grabieży ziemi” (sytuacja gdy 
pola uprawne są im zabierane przez korporacje albo rządy). Inne problemy, takie jak, zmiany 
klimatyczne i konflikty, sprawiają, że muszą oni opuszczać swoje ziemie. W rezultacie, liczba osób, 
które nie mają wystarczającej ilości pożywienia wzrosła. 

Wadliwy System Żywnościowy 

Podczas jedzenia nie zawsze zastanawiamy się, w jaki sposób spożywane produkty trafiły na nasz 
talerz. A jest to przecież bardzo złożony system – od uprawy i produkcji, poprzez handel żywnością. 
System, który nie działa tak, jak powinien na rzecz wszystkich ludzi na świecie. System żywnościowy 
jest wadliwy, a my jesteśmy jego częścią.   
 

Współczesny system żywnościowy, katastrofy naturalne i konflikty, sprawiają że po dekadach 
postępu w walce z głodem sytuacja zaczyna się pogarszać. Zmiany klimatu oraz promowane przez 
korporacje nawozy chemiczne sprawiają, że ziemię coraz trudniej uprawiać. Wzrost i zmienność cen 
żywności oraz rosnąca liczba „kryzysów żywnościowych” powoduje, że głodować będzie coraz 
więcej osób, jeśli nie zmienimy sposobu produkowania i dystrybucji żywności. Ludzie cierpiący                   
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z powodu głodu, w tym wiele kobiet i dzieci, powinni być w stanie  nabywać produkty żywnościowe, 
których nie wytwarzają oraz nie mogą być wyrzucani ze swoich ziem. Aby to się zmieniło, wszyscy 
będący częścią systemu żywnościowego – w tym ja i Ty – powinniśmy być świadomi zaistniałych  
problemów oraz podjąć działania, aby pomóc zmienić ten stan rzeczy. 

 

 


