Cilj trajnostnega razvoja 2 – Odprava lakote
ODPRAVITI LAKOTO, ZAGOTOVITI PREHRANSKO VARNOST IN BOLJŠO PREHRANO TER SPODBUJATI
TRAJNOSTNO KMETIJSTVO
Danes je na svetu lačnih in podhranjenih 795 milijona posameznikov, večina živi v državah v razvoju.
Vsako leto umre 3,1 milijona otrok, mlajših od pet let, prav zaradi težav, ki so povezane s hrano in
podhranjenostjo. To je številka, ki predstavlja polovico vseh smrti otrok v omenjenem starostnem
obdobju. Prav tako je to tudi številka, ki predstavlja za celotno Slovenijo in pol prebivalcev.
V razvitem svetu se ljudje vedno bolj nezdravo prehranjujejo, prihaja do “siromašnosti” zaradi
nezdravih prehrambenih navad in istočasno tudi do veliko prevelikih količin zavržene hrane. Vsako
leto povprečen prebivalec naše države zavrže 86 kg hrane. V Sloveniji se iz leta v leto soočamo z
vedno večjo težavo debelosti, predvsem pri otrokih. Pediatri govorijo celo o epidemiji debelosti.
Ljudje, ki so se tradicionalno ukvarjali s pridelavo hrane, zapuščajo podeželje, saj s pridelovanjem
hrane ne morejo več preživeti, posledično se povečuje prebivalstvo v mestih, ki je odvisno od zunanje
oskrbe s hrano.
Živimo v času, ko so temeljite in globalne spremembe na področju hrane nujne za preživetje milijard
ljudi po vsem svetu. Če svojih navad in delovanja ne bomo spremenili, bo leta 2050 vsak dan na svetu
lačnih nekaj milijard ljudi, povečala se bo tudi smrtnost zaradi lakote, kar posledično lahko privede do
oboroženih spopadov in vojn za hrano. Zadnji čas je, da premislimo in poiščemo inovativne ter okolju
in človeku prijazne rešitve, ki se nanašajo na pridelavo, razdeljevanje in uživanje hrane. Odgovornost
leži na posameznikih in celotnih družbah.
S pravim, odgovornim in trajnostnim načinom pridelave hrane ter njeno pravično razdelitvijo, lahko
poskrbimo, da v nekaj letih na planetu ne bo podhranjenih in lačnih posameznikov.
Z izobraževanjem in ozaveščanjem o globalnih in lokalnih vprašanjih prehrane, kar lahko naredimo
preko globalnega učenja, posameznik naredi prvi korak k pravičnejšemu svetu za vse ljudi. Ko bosta
posameznik in celotna družba prevzela odgovornost za prehransko varnost, se bo ta tudi izboljšala.
Poskrbeti je namreč potrebno, da posamezniki v razvitem svetu ne mečejo hrane v smeti, temveč
poskrbijo za njeno pravično porazdelitev. Spremeniti je potrebno tehnike pridelovanja hrane tako na
področju obdelave zemlje kot tudi ravnanja z živimi bitji na kopnem in v morju.
Da bi vsem ljudem bilo omogočeno preživetje, in da nihče ne bi bil “puščen zadaj,” je človeštvo
oblikovalo 17 ciljev kot zemljevid k večji pravičnosti in blaginji za vse. Eden teh ciljev je cilj številka 2,
ki govori o opravljanju lakote, zagotavljanju prehranske varnosti in boljši prehrani ter spodbuja
trajnostno kmetijstvo. Ukrepanje je nujno, ne moremo si privoščiti čakanja, kaj šele neodločnosti.
Vsak dan umirajo otroci in odrasli, ker nimajo dostopa do hrane ali pa umirajo zaradi degenerativnih
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bolezni, ki prav tako uničujejo družbe ter posameznike ter občutno krajšajo dolgost in kvaliteto
življenja. Z ozaveščanjem in delovanjem se upremo smrtim ter trpljenju.

Cilji so:
2.1 Do leta 2030 odpraviti lakoto in vsakomur zagotoviti dostop do zdrave, hranljive in zadostne
hrane v vseh letnih časih, zlasti revnim in ljudem, ki živijo v težkih razmerah, med njimi dojenčkom
2.2 Do leta 2030 odpraviti vse oblike neustrezne prehranjenosti in do leta 2025 doseči mednarodno
sprejete cilje o zaostanku v telesnem razvoju in hiranju pri otrocih do petega leta starosti ter
upoštevati prehranske potrebe mladostnic, nosečnic, doječih žensk in starejših
2.3 Do leta 2030 podvojiti donosnost kmetijstva in dohodke malih pridelovalcev, zlasti žensk,
domorodnih ljudstev, malih kmetov, pastirjev in ribičev, tudi z varnim in enakopravnim dostopom do
zemljišč, drugih proizvodnih sredstev in vložkov, znanja, finančnih storitev, trgov ter priložnosti za
ustvarjanje dodane vrednosti in nekmetijsko zaposlitev
2.4 Do leta 2030 zagotoviti trajnostno pridelavo hrane in odporne načine kmetovanja, ki bodo
prispevali k večji donosnosti in pridelavi ter k ohranjanju ekosistemov, omogočili boljše prilagajanje
na podnebne spremembe, izredne vremenske pojave, sušo, poplave in druge nesreče ter postopno
izboljšali rodovitnost tal in zemljišč
2.5 Do leta 2020 ohraniti gensko raznovrstnost semena, kulturnih rastlin, domačih, udomačenih in
sorodnih divjih živali, tudi z ustrezno vodenimi in raznovrstnimi semenskimi in rastlinskimi bankami
na državni, regionalni in mednarodni ravni, ter spodbujati dostop do koristi, ki izhajajo iz uporabe
genskih virov in tradicionalnega znanja, in njihovo pošteno in pravično delitev v skladu z
mednarodnimi dogovori
2.a Povečati vlaganja v kmetijsko infrastrukturo, kmetijske raziskave in svetovalno službo, razvoj
tehnologije ter rastlinske in živinorejske genske banke za izboljšanje kmetijske proizvodne
zmogljivosti v državah v razvoju, zlasti najmanj razvitih državah, tudi z okrepljenim mednarodnim
sodelovanjem
2.b Odpraviti in preprečevati trgovinske omejitve in izkrivljanje trgovine na svetovnih kmetijskih trgih,
tudi z vzporedno odpravo vseh oblik kmetijskih izvoznih subvencij in izvoznih ukrepov z enakim
učinkom, v skladu s pooblastili kroga pogajanj iz Dohe
2.c Sprejeti ukrepe za pravilno delovanje trgov primarnih živilskih proizvodov in trgov proizvodov iz
njih ter olajšati pravočasen dostop do tržnih informacij, tudi o blagovnih rezervah, da bi preprečili
pretirana nihanja cen hrane

Pripravilo: Humanitarno društvo ADRA Slovenija
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V projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki bo trajal 17 mesecev, in ki ga financira
Ministrstvo za zunanje zadeve, bomo organizacije med drugim izvedle delavnice globalnega učenja za otroke,
učitelje in ravnatelje, organizirale nacionalno konferenco in motivacijski dan za učitelje, izdale promocijski
letak in Priročnik o ciljih trajnostnega razvoja v povezavi z globalnim učenjem, izvajale bomo zagovorniške
aktivnosti, izdale tematsko številko Slogopisa o globalnem učenju, mesečne novičnike za učitelje, izvedle
Teden globalnega učenja v novembru 2016 in spletno ozaveščevalno kampanjo.
V konzorciju NVO smo združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat,
Kulturno izobraževalno društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Društvo Amnesty
International Slovenije, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in SLOGA,
platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.
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