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Pozna

Problem g odu we wspó czesnym wiecie

                Problem g odu uzna  mo na za jeden z najistotniejszych i najbardziej ponadczasowych wyzwa  oraz

zagro  stoj cych przed spo eczno ci  mi dzynarodow . Zalicza si  go do niezwykle wa kich problemów

globalnych1, czyli takich kwestii, które:

   a) wyst puj  w ró nym nat eniu, w wielu cz ciach wiata,

   b) wywo uj  olbrzymie straty materialne, osobowe  itp.,

   c) mog  by  ograniczane czy niwelowane tylko poprzez wspó prac  mi dzynarodow , w której uczestniczy  b

nie tylko pa stwa, ale te  i inne podmioty, jak cho by organizacje rz dowe czy pozarz dowe.

               W naukowym rozumieniu poj cie g ód oznacza „stan organizmu zwi zany z niedoborem lub brakiem

po ywienia”2. W potocznym za  rozumieniu s owo to mo e by  postrzegane dwojako. Z jednej strony jako

wyst puj ce w danej chwili uczucie aknienia. Z drugiej za  jako utrzymuj cy si  przez d szy czas stan, w

wi kszym lub mniejszym stopniu powtarzaj cy si  cyklicznie, prowadz cy do wyniszczenia organizmu, chorób, a

ostatecznie tzw. syndromu mierci g odowej. Szczególnie gro ne i niepokoj ce jest w nie to ostatnie zjawisko.

                G ód towarzyszy cz owiekowi od zarania jego dziejów jest jedn  z tzw. cech chronicznych podobnie, jak

strach, pragnienie, dze itp. Na przestrzeni dziejów „wielokrotnie zbiera  on swoje tragiczne niwo”. Wystarczy

wskaza  na czasy redniowiecza, rewolucji francuskiej czy okres pierwszej oraz drugiej wojny wiatowej. W

okresie pó niejszym, w zale no ci od ró nych uwarunkowa , problem g odu s ab  lub narasta . W sposób

znamienny opisuje to R. Bron – przewodnicz cy 1?Worldwatch Institute2? stwierdzaj c, e w latach 50. i 60. poza

nielicznymi wyj tkami g ód przesta  wyst powa , je eli ocenia  to zjawisko  przez pryzmat wysokiej miertelno ci.

Zacz  si  jednak ponownie szerzy  ju  w latach 70., szczególnie na obszarze Indii i kontynentu afryka skiego.

Szacowano,  i  w  tym  okresie  o  na  wiecie  oko o  0,5  mld  ludzi  sytych,  650  mln  osób  zadowalaj cych  si

niewielk , lecz wystarczaj  ilo ci ywno ci i ok. 2,5 mld ludzi niedo ywionych i g oduj cych. W okresie

pó niejszym m.in. na skutek odbudowy wiatowych rezerw ywno ciowych sytuacja na krótko ponownie uleg a

poprawie. Powrót zjawiska g odu wyst pi  na pocz tku lat 80., przede wszystkim w niektórych pa stwach

afryka skich (Czad, Angola, Mozambik czy Somalia), ale tak e w innych cz ciach wiata, jak cho by Peru czy

Bangladesz. W latach 90. problem g odu dotyczy  ok. 800 mln osób3. Wed ug danych Organizacji Narodów

Zjednoczonych ds. Rolnictwa i Wy ywienia (FAO) w 2003 r. ponad 870 mln ludzi cierpia o z powodu g odu lub

niedo ywienia, a dalsze 2 mld boryka o si  z ograniczeniami w dost pie do ywno ci4. Z innych danych wynika, e

na wiecie statystycznie co 3 sekundy umiera cz owiek z powodu g odu. W ci gu dnia liczba tych zgonów wynosi

oko o 15 tys., a w ci gu roku jest ona zbli ona do wielko ci populacji 8 najwi kszych miast Polski.



przyczyny wyst powania g odu

Wzrost demograficzny

                      Wspó czesne trendy demograficzne wskazuj  na istnienie dwóch odmiennych zjawisk. Z jednej

strony, jest to wyst puj cy w niektórych cz ciach wiata (np. na znaczny obszar Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu

czy Ameryki aci skiej) gwa towny i ci y przyrost liczby ludno ci. Z drugiej za , regres demograficzny

obserwowany cho by w niektórych pa stwach europejskich, tak cz ci zachodniej, jak i wschodniej.

ród o: wiat w liczbach 2002, The Economist, Warszawa 2002, s. 15.



             Analizuj c rozwój demograficzny w kontek cie historycznym wskaza  mo na, i  jego nierównomierny oraz

gwa towny przebieg by  jednym z wa niejszych czynników wp ywaj cych na wyst powanie g odu. Tempo

przyrostu opisywane i oceniane jest bardzo ró nie. Cz sto jednak dla  wiata i poszczególnych okresów

historycznych przyjmuje si  nast puj ce dane liczbowe: szacuje si , e na pocz tku naszej ery na wiecie o ok.

300 mln ludzi. W ci gu kolejnych 600 lat liczba ta uleg a podwojeniu. W 1750 r. wynosi a ona ok. 790 mln, a w

1900 r. w przybli eniu 1650 mln. Gwa towny wzrost liczby ludno ci nast pi  w XX w. Szacuje si , e drugi miliard

przyby  pomi dzy rokiem 1804 a 1927. Kolejne powi kszenia o miliard nast powa y coraz szybciej: po 33 latach

(1960 r.), 14 latach (1974 r.), 13 latach (1987 r.) i 12 latach (1999 r.) 5. Obecnie na wiecie yje ponad 6 mld  ludzi.

        Przy omawianiu wzrostu liczby mieszka ców Ziemi nale y zwróci  uwag  na kilka dodatkowych kwestii. Po

pierwsze na fakt, e ogólno wiatowy przyrost demograficzny jest nieustanny pomimo wyst powania ró nego

rodzaju epidemii, katastrof czy konfliktów. Na przyk ad na skutek epidemii d umy w latach 1347-1352 zmar o 25

mln  osób.  W  XVII  w.,  tylko  w  wyniku  dzia  wojennych,  ycie  straci o  ponad  6  mln  ludzi.  Pierwsza  wojna

wiatowa poch on a 10 mln,  a  druga  oko o 60 mln  osób.  Po drugie  –  i  niekorzystnym zjawiskiem jest  zarówno

szybki przyrost populacji, jak zbyt ma a liczba narodzin. Po trzecie, e przyrost demograficzny jest nierównomierny

i od lat cz sto najwy szy jest na obszarach biednych, w regionach, gdzie dochodzi do ró nego rodzaju konfliktów

czy kataklizmów. Wynika to m.in. z braku edukacji, wiadomo ci, uwarunkowa  politycznych, ekonomicznych czy

kulturowych. Najprawdopodobniej tendencja ta utrzyma si  tak e i w przysz ci. Prognozuje si  np., i  w latach

2020-2025 wspó czynnik warto ci urodze  dla Afryki wynosi  b dzie 26%, a dla Europy oko o 12 %6. Generalnie

spostrze enia i w tpliwo ci dotycz ce dalszego wzrostu ludno ciowego podzieli   mo na na dwie g ówne grupy:

      1. Pytania zwi zane tak z rzeczywistym, jak i prognozowanym dalszym tempem przyrostu liczby ludno ci,

osi gni tymi pu apami i czasem ich realizacji. Analizy obejmuj ce geograficzne umiejscowienie zmian

ludno ciowych oraz zachodz ce w tym zakresie ró nego rodzaju zjawiska czy trendy.

        2. Kwestie dotycz ce tzw. górnej granicy zaludnienia i jej konkretnej wysoko ci. W terminologii naukowej

do  cz sto u ywa si  okre lenia zdolno  d wigania (1?carrying capacity2?) globu ludzkiego, przez co rozumie si

maksymaln  liczb  ludno ci, któr wiat jest nie tylko w stanie wy ywi , ale zapewni  te  jej niezb dn  ilo  wody,

surowców, przestrzeni yciowej itp.

      Odno nie do pierwszego zagadnienia opinie w ród specjalistów s  bardzo podzielone. Ró nego rodzaje

symulacje i prognozy np. komputerowe, wykazuj  mo liwo  wyst pienia kilku odmiennych scenariuszy.

Pocz wszy od wariantu zak adaj cego ci y, intensywny wzrost liczby ludno ci, nawet do poziomu oko o 30 mld

np. w roku 2150, poprzez warianty umiarkowane (ok. 15 mld), a nawet niskie - sporz dzone na przyk ad na

podstawie tak zwanej rednioterminowej prognozy ONZ zak adaj cej, i  w tym okresie liczba populacji zwi kszy

si  o oko o 4-5 mld7. S  te  jeszcze i inne scenariusze przewiduj ce, e liczba mieszka ców ziemi osi gnie górn

warto  np. 8 mld, a potem zacznie male .



     W drugiej kwestii, zró nicowanie rodowisk naukowych jest nieco mniejsze, albowiem przewa aj  dwie g ówne

opinie. Pierwsza zak adaj ca, e mo na naukowo wyznaczy  maksymaln  granic  wzrostu, cho by na poziomie 12

czy 15 mld osób i druga, opowiadaj ca si  za tym, i  jest to nie mo liwe z kilku wzgl dów. W ród nich przewa aj

argumenty, e w przesz ci kilkakrotnie pu ap taki ju  wyznaczano przyjmuj c np. za enie, i  je li liczba

ludno ci na ziemi przekroczy 5 mld to dojdzie do ekonomicznej czy ekologicznej katastrofy. Takie prognozowanie z

naukowego punktu widzenia okaza o si  do  ma o efektywne. W wyniku post pu technologicznego udaje si  ci gle

wprowadza  innowacje s ce np.: przemys owemu uzdatnianiu wody oceanicznej, zwi kszaniu wydajno ci upraw

z jednego hektara, wdra aniu nowoczesnych odmian ro lin czy zwierz t, a tym samym rozszerzaniu mo liwo ci

produkcyjnych planety Ziemi. Uwzgl dni  nale y równie  sugestie g osz ce, e w wielu przypadkach prognozy

demograficzne mog  okaza  si  b dne i z czasem nie znajd  odzwierciedlenia w rzeczywisto ci. Cz sto b d ten

polega na zawy eniu, z ró nych wzgl dów, tempa przyrostu. Dobrze odzwierciedlaj  powy sz  sytuacj  liczne

przyk ady, w ród których wymieni  mo na prognozy demograficzne dotycz ce Polski, które ju  w latach 80.

zak ada y, i  w XXI w., w pa stwie tym, zamieszkiwa  b dzie na pewno ponad 40 mln obywateli. Nic takiego

jednak nie nast pi o. Wprost przeciwnie liczba ludno ci Polski zmniejsza si .

Wykres 1

Liczba ludno ci na wiecie – stan i prognozy na podstawie wska nika p odno ci (lata 1950-2050)

ród o: http://www.popin.org/pop 1998.1.htm.,  podaj  za:  E.  C  z  i  o  m  e  r,  L.  Z  y  b  l  i  k  i  e   w  i  c  z, Zarys

wspó czesnych stosunków mi dzynarodowych, Warszawa - Kraków 2000, s. 154.

http://www.popin.org/pop


Przyczyny klimatyczne i geograficzne

                        Problem wy ywienia ludno ci ci le zwi zany jest tak e z wieloma innymi czynnikami, w ród

których do najwa niejszych zaliczy  nale y m.in.: zapewnienie wystarczaj cych zasobów wody, uwarunkowania

klimatyczne (np. ilo  opadów, wysoko  temperatur, huragany itp.), odpowiedni  proporcj  pomi dzy wielko ci

area u ziem uprawnych a liczb  ludno ci, czy rodki finansowe i technologiczne zainwestowane w produkcj  roln .

                        Na szczególn  uwag  zas uguje problem wody, a dok adniej pog biaj cy si  jej niedobór, i to

zarówno w zaspokojenia potrzeb cz owieka, jak i w produkcji rolnej. Szacuje si , e obecnie oko o 140 mln ludzi

zamieszkuje w strefie g bokiego deficytu wody. Prognozy przewiduj , e do roku 2050 po owa ludzko ci b dzie

mia a k opot z zaopatrzeniem w wod . Stan ten negatywnie wp ywa na wyst powanie innych problemów

globalnych, na przyk ad zwi kszanie si  liczby chorób, epidemii, czy narastanie zjawiska g odu8.  Prowadzi  on

równie  do wzrostu napi cia w stosunkach mi dzynarodowych, gdzie woda cz sto postrzegana jest jako niezwykle

cenny towar deficytowy. wiadcz  o tym cho by animozje i spory pomi dzy Egiptem, Sudanem i Etiopi  o kontrol

nad systemem wodnym Nilu czy mi dzy Turcj , Syri  i Irakiem o pozyskiwanie wody z rzek Eufrat i Tygrys.

          Równie  kurczenie si  wielko ci area ów ziemi uprawnej przypadaj cej na jednego mieszka ca, szczególnie

w warunkach szybkiego wzrostu demograficznego, w wybranych cz ciach wiata, stanowi dodatkowy czynnik

pot guj cy zjawisko g odu. Pa stwa wysoko czy rednio rozwini te radz  sobie z tym wyzwaniem poprzez

zwi kszanie za pomoc  rozmaitych metod wydajno ci produkcji z hektara. Pa stwa biedne takiej mo liwo ci nie

maj  lub s  one ograniczone. Dodatkowym czynnikiem wp ywaj cym na kurczenie si  wielko ci obszarów

uprawnych s  b dy zwi zane z nadmiernym lub niew ciwym eksploatowaniem gruntów ornych. Znamienne tutaj

 dane zawarte w raporcie United Nations Environment Programme, z których wynika, i  w okresie powojennym

degradacji uleg o oko o 1,2 mld hektarów ziemi, a dalsze 750 mln hektarów zosta o, w wi kszym lub mniejszym

stopniu, zanieczyszczone czy ska one.

Wykres 2

Area  ziemi ornej na wiecie w stosunku do liczby mieszka ców w latach 1975-1995



ród o: http://www.unep.org/geo2000/english/i5.htm, podaj  za: E. 1!Cziomer2!, L. 1!Zyblikiewicz2!, 1?Zarys

wspó czesnych stosunków mi dzynarodowych2?, Warszawa – Kraków 2000, s. 157.

                           Kolejnym wyznacznikiem przyczyniaj cym si  bezpo rednio czy po rednio do pog biania

problemu g odu s  uwarunkowania klimatyczne oraz czynniki zwi zane ze wzrostem poziomu zanieczyszczenia

rodowiska naturalnego. Do pierwszej z tych kategorii zaliczy  nale y np.: huragany, powodzie, trz sienia ziemi,

susze, wybuchy wulkanów  itp. Dla przyk adu jedna z ostatnich wielkich powodzi w Chinach dotkn a obszar

zamieszkiwany przez ok. 250 milionów ludzi, w nast pstwie czego prognozowano mo liwo mierci g odowej

nawet kilkudziesi ciu milionów osób. W po owie lipca 2003 r. na po udniu Europy wyst pi y rekordowe upa y. Na

przyk ad we W oszech poziom temperatur by  najwy szy od stu lat, a warto  opadów o jedn  trzeci  mniejsza, co

doprowadzi o do stanu kl ski ywio owej w tym pa stwie. W Bangladeszu, Indiach i rodkowej cz ci Chin mia y

miejsce powodzie w wyniku przed ania si  pory monsunowej, mier  ponios o ponad 600 osób. W ameryka skim

stanie Teksas pot ny huragan wiej cy z pr dko ci  ponad 120 kilometrów na godzin  wyrz dzi  olbrzymie szkody.

                      Kategoria druga obejmuje m.in. takie zjawiska, jak: zwi kszenie poziomu zanieczyszcze  wody, ziemi

czy powietrza, skutki efektu cieplarnianego czy dziury ozonowej. One równie  w sposób znacz cy oddzia uj  na

wielko  i efektywno  produkcji rolnej, a co za tym idzie problem wy ywienia ludzko ci.

http://www.unep.org/geo2000/english/i5.htm


Uwarunkowania polityczne, ideologiczne oraz ekonomiczno-spo eczne

           Znacz co na problem produkcji i dystrybucji ywno ci wp ywa  mog  te  czynniki  polityczne, ideologiczne

oraz ekonomiczno-spo eczne. W pierwszej kolejno ci wspomnie  nale y, o tak zwanych kl skach g odu

wywo ywanych przez rz dz ce elity polityczne, a wynikaj ce np. ze wzgl dów ideologicznych lub b dów w

polityce gospodarczej. Klasycznym tego odzwierciedleniem by y kl ski g odu wywo ane przez w adze radzieckie

cho by na Powo u w latach 1921-1922 (zgin o ponad 5 mln ludzi), na Ukrainie w 1933 r. (równie  oko o 5 mln

ofiar) czy w Chinach za rz dów Mao Tse-tunga9.

          Z podobn  sytuacj  mamy obecnie do czynienia w niektórych pa stwach afryka skich, np. w Somalii czy

Liberii, a tak e w Korei Pó nocnej. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w tym ostatnim przypadku.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy s  wstrz saj ce relacje pó nocnokorea skich uciekinierów przebywaj cych np.

w Chinach. Szacuje si , i  tylko w przygranicznej prefekturze Yanbian przebywa ich od 20 do 30 tys. Pobyt

wi kszo ci tych osób jest nielegalny. Chi ski rz d odmawia im statusu uchod ców, nie chc c w ten sposób

pogarsza  stosunków dyplomatycznych z Kore  Pó nocn  oraz obawiaj c si , e taka decyzja mog aby doprowadzi

do masowego nap ywu korea skiej ludno ci zdesperowanej tragiczn  sytuacj  ekonomiczn  panuj  w ich

pa stwie. Z relacji uciekinierów wy ania si  straszliwy obraz: nie do rzadko ci nale  przypadki mierci g odowej,

handlu ludzkim mi sem, ywienia si  traw , kor  drzew itp.

                         Sytuacja w Korea skiej Republice Ludowo-Demokratycznej (KRLD) sta a si  szczególnie trudna w

1997 r., kiedy to dosz o tam do olbrzymiej kl ski g odu. Od tego momentu pa stwo straci o kontrol  nad tysi cami

ludzi przemieszczaj cymi si  po kraju w poszukiwaniu ywno ci, pracy czy lekarstw. Podj te przez w adze ostro ne

reformy rynkowe spowodowa y wprawdzie pojawienie si  podstawowych towarów, ale w wyniku uwolnienia cen

sta y si  one zbyt drogie dla wi kszo ci mieszka ców. Pomoc humanitarna, cz sto nie jest przez w adze KRLD

przyjmowana, g ównie ze wzgl dów polityczno-ideologicznych. Je li ju , to albo jest ona niewystarczaj ca, albo

przekazywana na ogó  miejscowym notablom. Jeden z uciekinierów sytuacje t  opisa  nast puj co: „Kiedy  do

miasta przywie li pomoc humanitarn  z zagranicy. Na g ównym placu zebrano t umy ludzi by a telewizja i

przedstawiciele w adz. W wietle kamer w adza rozda a ywno  obywatelom. Gdy w adza i kamery odjecha y,

ywno  zebrano z powrotem do ci arówek. Nikt nie zaprotestowa  nawet gestem”10.

                  Katastrofalny stan ekonomiczny Korei Pó nocnej pogarszaj  jeszcze bardziej decyzje nakazuj ce

przeznaczanie olbrzymich rodków finansowych na sektor militarny oraz budz ce wiele kontrowersji i obaw

programy nuklearne. Dochodzi w ten sposób do coraz wi kszego pog biania si  dysproporcji mi dzy warstw

rz dz  a reszt  spo ecze stwa. Znamiennym, a zarazem bardzo obrazowym przedstawieniem sytuacji w KRLD

jest fragment innej wypowiedzi by ej mieszkanki: „Wci  dostawali my kartki na ywno , ale nie mo na ich by o

wykorzysta . Rz d mówi : ‘Trzymajcie je, a  sytuacja si  poprawi’. Kiedy gospodarka si  za ama a, podstawowe

artyku y ywno ciowe gwa townie dro y i mo na je by o naby  tylko na czarnym rynku. Kilo cukru kosztowa o

200 wonów, podczas gdy pensja mojego m a wynosi a 120 wonów, w dodatku nie dostawa  jej regularnie. (…)



Dawniej hodowali my kilka wi  i warzywa, ale teraz nikt tego nie robi z obawy, e zostan  skradzione. Ma a

winka jest bezpieczna, ale jak osi gnie 30 kg, to nic jej nie uchroni przed z odziejami. Ulice s  pe ne bezdomnych,

czasem widzi si  zw oki. Coraz wi cej dzieci umiera z g odu. Kiedy apa am aby, eby karmi  nimi winie, teraz

karmi abami dzieci ”11.

        Jednym z czynników wyst powania zjawiska g odu s  sytuacje kryzysowe. Kryzys w ogólnym uj ciu

zdefiniowa  mo na jako faz  – etap funkcjonowania danego podmiotu (rodziny, pa stwa, spo eczno ci

mi dzynarodowej itp.), którego jedn  z g ównych cech jest brak stabilno ci12. W ród rozlicznych jego rodzajów

stosunkowo cz sto wymienia si  kryzysy spo eczne, polityczne, czy finansowe. Ka dy z nich mo e negatywnie

oddzia ywa  na ró ne p aszczyzny ycia spo ecznego, wywo uj c mniej lub bardziej znacz ce czy dostrzegalne

implikacje., w tym równie  zjawiska g odu. Nale y jednak podkre li , i  g ód postrzega  mo na zarówno jako

przyczyn , jak i  skutek sytuacji kryzysowej. Obrazuj  to cho by takie przyk ady, jak kryzys finansowy w Albanii

czy Argentynie, kryzys polityczny w Mozambiku czy Birmie. Pokrewnym zagadnieniem jest wp yw na problem

odu takich zjawisk jak: wzrost bezrobocia, ograniczenie wiadcze  socjalnych czy gwa towny spadek dochodów

obywateli nale cych do grup najbiedniejszych.

                            Traktowanie problemu g odu w aspekcie przyczynowo-skutkowym dotyczy równie  wielu innych

zjawisk, np. konfliktów zbrojnych, wojen13, czy uchod stwa. Towarzysz  one  cz owiekowi od zarania jego dziejów.

Szacuje si , e gdyby histori wiata mierzy  liczb  wojen, to mo na by j  okre li  na ok. 15 tys. przypadków, w

których zgin o ponad 3,5 mld ludzi. Tylko po 1945 r. mia o miejsce ok. 200 wojen i konfliktów zbrojnych, których

czny czas trwania przekroczy  ponad 400 lat14.

                             W wielu przypadkach potwierdza si  formu a, e do najbardziej konfliktogennych miejsc na

wiecie nale  pa stwa lub obszary charakteryzuj ce si  wyst powaniem licznych problemów ekonomiczno-

spo ecznych, w tym problemu g odu. S  to m.in. niektóre pa stwa: czarnej i po udniowej Afryki, Bliskiego i

rodkowego Wschodu, Azji czy Ameryki Po udniowej.

Tabela 3

Wojny w poszczególnych regionach w latach 1945-1990



ród o:  R.  P  f  e  t  s  c  h, Internationale und nationale Konflikte nach dem Zeiten Weltkrieg,  „Politische

Viertelsjahresschrift”, Jg. 32, Helf 2, Opladen 1991, s.  105 podaj  za: E. C z i  o m e r,  L. Z y b l i  k i  e w i c z,

Zarys wspó czesnych stosunków mi dzynarodowych, Warszawa – Kraków 2000, s. 213.

           Do najwa niejszych skutków wojen czy konfliktów nale  straty ludzkie, zniszczenia materialne, wzrost

przypadków patologii czy obni enie si  poziomu stabilno ci i bezpiecze stwa mi dzynarodowego. Pami ta  nale y

jednak równie  o problemach uchod ców, pogorszeniu si  produkcji i dystrybucji ywno ci, utrudnieniach w

pomocy humanitarnej, obni enie poziomu opieki medycznej itp. Wszystko to po rednio lub bezpo rednio zwi zane

jest tak e z problemem g odu. Dobitnie obrazuje to np. sytuacja w Sudanie, gdzie pomimo du ych zysków

finansowych  z  eksploatacji  ropy  naftowej  (szacuje  si  je  na  kwot  1  mln  dolarów  dziennie)  koszty  dzia

wojennych (oko o 2 mln dolarów ka dego dnia) prowadz  do wyst pienia w tym pa stwie znacz cych braków

ywno ci. Z kolei w Liberii, tylko w ostatnich kilkunastu latach, w wyniku walk, ale i na skutek g odu, mier

ponios o oko o 200 tys. osób, a ponad milion zmuszonych zosta o do opuszczenia swoich domów. Podobna sytuacja

mia a lub ma miejsce m.in. w Bo ni i Hercegowinie, Kosowie, Ruandzie, Zairze/Demokratycznej Republice Konga,

Angoli, Mozambiku, Birmie czy Afganistanie15.

                                Inn  niepokoj  tendencj  jest i to, i  w ród ofiar wojen i konfliktów zbrojnych sukcesywnie

zwi ksza si  odsetek osób cywilnych. W okresie drugiej wojny wiatowej wynosi  on oko o 50 %. Podczas wojny

korea skiej 60%, wietnamskiej 70%. Pó niejsze konflikty charakteryzowa y si  dalszym jego wzrostem. Na

przyk ad dzia ania zbrojne zwi zane z rozpadem Jugos awii czy konflikty etniczne w Afryce dotyczy y od 80 do 85

% ludno  cywilnej16. By y to przede wszystkim kobiety, starcy i dzieci, gin cy nie tylko w wyniku bezpo rednich



walk, ale równie  z powodu braku wody, niewystarczaj cej opieki medycznej, epidemii, wzrostu przest pczo ci czy

nie niedoboru ywno ci.

                        P. Boniface w opracowaniu pt. 1?Atlas wojen XX wieku2? omawiaj c rozliczne typy i rodzaje wojen

ywa okre lenia „wojny g odu” lub „wojny g odowe”. Wed ug niego wojny te oprócz faktu, e s  po rednio lub

bezpo rednio zwi zane z problemem wy ywienia okre lonej populacji, charakteryzuj  si  tak e innymi cechami.

Jedn  z nich jest ich d ugotrwa . Inn , uwzgl dnianie nowych trendów wyst puj cych obecnie w wiatowej

gospodarce, a polegaj cych mi dzy innymi na mo liwo ci sprzeda y ywno ci nie tylko na rynkach lokalnych, lecz

równie  odbiorcom o wiele bardziej oddalonym, gwarantuj cym jednak korzystniejsze warunki ich zakupu.

Zdaniem tego autora wojny g odowe podzieli  mo na na peryferyjne oraz domowe. Pierwsze z nich wyst puj  w

regionach braku ywno ciowej stabilizacji (np. Sierra Leone, Zambia, Mali, Jemen czy Bangladesz), czyli w

miejscach, gdzie problem g odu wynika nie tylko z braku zasobów, ale w g ównej mierze z powodu ich zmienno ci.

Maj  one te  cz sto miejsce na obszarach, gdzie niedobór po ywienia mo e si  przerodzi  w kl sk  g odu (D ibuti,

Somalia, Etiopia). Druga kategoria obejmuje sytuacje, gdy dana grupa spo eczna zmuszona jest broni  si  przed

innymi zamieszkuj cymi na terenie tego samego pa stwa. W tym przypadku wojny g odowe cz sto s  rezultatem

kryzysu wewn trznego. G ód mo e wyst powa  nawet w pa stwach charakteryzuj cych si  nadwy kami w

produkcji rolnej, z których jednak - z pewnych wzgl dów (finansowych czy politycznych) cz  spo ecze stwa nie

mo e korzysta  (sytuacja w po udniowym Sudanie w latach 1991-1992). Z takim scenariuszem mamy te  do

czynienia, kiedy w adze d  do wyniszczenia cz ci w asnej populacji (np. Etiopia, Sudan)17.

             Innym uwarunkowaniem prowadz cym do wyst pienia lub pog bienia si  g odu mog  by  problemy

zwi zane z uchod stwem. Wybuch wojny, wzrost napi cia, kl ski czy ró nego rodzaju kataklizmy powoduj  cz sto,

 w krótkim okresie tysi ce, a nawet miliony ludzi opuszczaj  swoje dotychczasowe miejsca zamieszkania udaj c

si  na obszary bardziej bezpieczne. W takiej sytuacji jednym z podstawowych wyzwa  stoj cych przed

spo eczno ci  mi dzynarodow  jest zapewnienie uchod com nie tylko opieki medycznej, miejsc schronienia, ale

przede wszystkim wody i ywno ci. Jej niedobór lub z a dystrybucja, mo e bowiem doprowadzi  do mierci wielu z

nich. Przed takim wyzwaniem spo eczno  mi dzynarodowa (g ównie wyspecjalizowane organizacje czy struktury

np. ONZ, UNHCR) stawa a ju  wielokrotnie – w Bo ni i Hercegowinie, Kosowie, Ruandzie itp.

                          Dodatkowym i niestety cz sto wyst puj cym zjawiskiem, s  sytuacje, kiedy to pomoc humanitarna

(g ównie ywno  lub pieni dze) jest marnotrawiona w wyniku korupcji czy malwersacji. Zdarza si , e za rodki

otrzymane z jej sprzeda y kupowana jest bro  (Ruanda), e trafia do osób lub grup nie potrzebuj cych pomocy, e

politycy odmawiaj  jej przyj cia motywuj c to wzgl dami politycznymi, ideologicznymi, religijnymi lub innymi

(twierdz c np., i ywno  jest modyfikowana genetycznie). Zdarza si   równie , e w imi  pomocy humanitarnej

przekazuje si  produkty popsute lub nie nadaj ce si  do konsumpcji. Skrajnym przypadkiem, jak to mia o miejsce

cho by w Somalii, s  ataki na konwoje z pomoc  humanitarn  i kradzie  przewo onego mienia.

                             Jeszcze innym aspektem tego  zjawiska jest uzale nienie pomocy ywno ciowej od

wyst puj cych w danym regionie uwarunkowa  politycznych czy ideologicznych. Z tak  sytuacj  mieli my do

czynienia  np.  podczas  zimnej  wojny,  kiedy  to  pojawi o  si  nowe  okre lenie  „ ywno  i  zbo e  to  wa na  bro ”.

Równie  i obecnie zdarzaj  si  sytuacje, gdy eksporterzy ywno ci przed jej sprzeda  lub przekazaniem stawiaj



warunki nie tylko cenowe, ale tak e i polityczne, e g ód mo e by  wykorzystywany przez okre lone si y polityczne

jako „bro ” – rodek presji czy nacisku. Odzwierciedli y to m.in. wydarzenia w Iraku, Korei Pó nocnej, Sudanie,

Liberii czy Somalii. Traktowanie ywno ci jako rodka nacisku w stosunkach mi dzynarodowych, poprzez

uchwalanie ró nego rodzaju sankcji, limitów czy ogranicze , nie mo e by  akceptowane, tak z politycznego, jak i z

moralnego punktu widzenia.

WNIOSKI

             1. Kwesti  g odu uzna  nale y za jeden z najbardziej z onych, trudnych i niebezpiecznych problemów

globalnych. Zgodnie z definicj  tej kategorii zjawisk, wyst puje on w ró nym nat eniu na wszystkich

kontynentach. Mo na temu przeciwdzia  tylko i wy cznie poprzez racjonaln , konkretn  i wielop aszczyznow

wspó prac  ró nych podmiotów spo eczno ci mi dzynarodowej. W szczególno ci chodzi o wspó dzia anie

pomi dzy pa stwami dysponuj cymi nadwy kami tak ywno ci, jak i rodków finansowych oraz organizacjami

mi dzynarodowymi po rednio lub bezpo rednio „powo anymi do walki” ze wiatowym g odem.

          2. Problem ywno ciowy w sposób wyrazisty odzwierciedla skal  finansowego zró nicowania wspó czesnego

wiata. Mo na wr cz mówi  o tzw. podwójnym zró nicowaniu. Pierwsze wyst puje pomi dzy pa stwami i

regionami wysoko rozwini tymi a obszarami biednymi. Drugie z kolei, to rozró nienie maj ce miejsce w obr bie

danych spo ecze stw, gdzie zawsze mo na wskaza  na dwie skrajno ci - bardzo bogatych oraz bardzo biednych.

Par  lat temu ONZ w jednym ze swoich raportów og osi a, i  385 najbogatszych osób na wiecie dysponuje takim

samym kapita em, co oko o 45% ludno ci wiata (przyjmuj c redni  uwspólnion  warto ci ich maj tku). Innym

miernikiem wiatowego zró nicowania jest fakt, e pa stwa rozwini te u ytkuj  obecnie oko o 45% wiatowych

gruntów uprawnych,  maj  do swojej dyspozycji oko o 75% nawozów mineralnych i sprz tu rolniczego oraz prawie

90% pestycydów. W efekcie tego produkcyjno  w rolnictwie, w pa stwach rozwini tych, jest sze ciokrotnie

wy sza ni  w krajach rozwijaj cych si 18.

         3. Godnym refleksji jest równie   to, i  w tym samym czasie, gdy w niektórych pa stwach ludzie umieraj  na

skutek braku ywno ci lub spo ywania produktów nie nadaj cych si  do konsumpcji, w innych olbrzymie ilo ci

jedzenia s  marnotrawione czy niszczone.

            Szacunkowe dane wskazuj , e na wiecie co trzy sekundy umiera osoba z powodu g odu, a co dwie w

wyniku chorób zwi zanych z nadmiern  konsumpcj . W wielu pa stwach bogatych przeznacza si  setki milionów

euro  czy  dolarów  na  ró nego  rodzaju  od ywki  dla  psów  i  kotów,  rozmaite  diety,  leczenie  oty ci  lub  na

ograniczanie powierzchni upraw tylko w celu utrzymania wysokiej ceny na okre lony produkt.

                   Paradoks polega te  i na tym, i  obecny poziom produkcji rolnej w skali ca ego wiata (przy za eniu,

e jest ona równolegle roz ona) wystarczy by na to, aby ka demu cz owiekowi zapewni  o oko o 19% kalorii

wi cej, ni  potrzebuje ludzki organizm do zaspokojenia g odu19.



        4. W opracowaniach naukowych wyst puje wiele innych klasyfikacji i typologii dotycz cych przyczyn

zjawiska g odu we wspó czesnym wiecie. Na przyk ad P. Boniface dzieli je na trzy g ówne kategorie.

- brak ywno ci spowodowany warunkami klimatycznymi (Indonezja, Laos, Filipiny, Gambia, Senegal,
Mauretania, Salwador, Kostaryka, Panama),

- brak ywno ci spowodowany przyczynami ekonomicznymi (Kuba, Mongolia, Armenia, Azerbejd an),

- brak ywno ci spowodowany przyczynami politycznymi (Afganistan, Birma, Irak, Mozambik, Sudan,
Liberia, Kongo, Haiti)20.

              5. Problem g odu z politycznego, spo ecznego, a nawet ekonomicznego punktu widzenia mo e by

postrzegany w p aszczy nie przyczynowo-skutkowej. Mo e by  on zarówno ród em, jak i nast pstwem m.in.

takich zjawisk, jak uchod stwo, wojny  czy konflikty zbrojne, wzrost napi cia i animozji mi dzynarodowych itp.

Powy sze scenariusze mia y miejsce wielokrotnie np. podczas wydarze  w  Ruandzie, Ugandzie, Etiopii czy

Somalii.

                   Przytaczany ju  uprzednio P. Boniface twierdzi, e g ód zawsze os abia pa stwo. Dzieje si  to m.in. na

skutek:

   -podwa enia zaufania do rz du, krytykowanego za zaistnienie danej sytuacji,

   -pogorszenia si  sytuacji ekonomicznej pa stwa, poprzez import ywno ci czy odp yw dewiz,

   -nadmiernego uzale nienia si  od pa stw trzecich lub prywatnych podmiotów b cych dostawcami ywno ci,

   -migracji ludno ci b cej efektem wyst pienia g odu na danym terytorium (np. w Liberii w latach 1990-1995, z

powodu g odu i przyczyn politycznych, 75% populacji opu ci o swoje miejsca zamieszkania21 - sytuacja taka

powtórzy a si  w 2003 r.).

            6. Prawie zawsze stron  najbardziej cierpi  i pokrzywdzon  w wyniku g odu nie s  elity polityczne,

wojskowe czy religijne odpowiedzialne lub wspó odpowiedzialne za wyst pienie tego problemu. Na ogó  s  ni

mieszka cy danego obszaru, a w szczególno ci ci, którzy ju  uprzednio znajdowali si  w trudnej sytuacji, a tak e

grupy tradycyjnie najbardziej nara one na doznanie krzywd, czyli kobiety, dzieci, osoby chore czy stare.

          7. Wbrew obiegowym opiniom problemu g odu we wspó czesnym wiecie nie jest skutkiem braku

mo liwo ci wyprodukowania okre lonej ilo ci ywno ci, przyrostu naturalnego czy zanieczyszczenia rodowiska.

Jego g ównych róde   nale y szuka  w nierównomiernej produkcji ywno ci, nieumiej tno ci jej dystrybucji,

dach pope nianych podczas przechowywania czy transportu produktów spo ywczych, a nade wszystko w braku

odpowiedniego zaanga owania si  w rozwi zanie tego problemu wszystkich podmiotów zainteresowanych t

kwesti . Rozwi zania powy szego problemu nie mo na doszukiwa  si  tylko i wy cznie w przeznaczaniu przez



pa stwa bogate kolejnych rodków na pomoc najbiedniejszym. Istotniejsze jest skuteczne zach canie podmiotów z

biednych obszarów do stworzenia w asnej rolnej, a nast pnie handlowej czy przemys owej infrastruktury, tak aby z

czasem zacz a rosn  ich samowystarczalno . Mo e si  to dokonywa  poprzez udzielenie kredytów, doradztwo,

wys anie ekspertów, szkolenie kadry, pomoc w walce z analfabetyzmem, podniesienie tzw. kultury rolnej,

dostarczenie nasion, nawozów, sprz tu itp. W wielu jednak przypadkach te wydawa oby si  proste zasady nie s

realizowane.

                   Oceniaj c dzia ania spo eczno ci mi dzynarodowej w kontek cie walki ze wiatowym g odem wskaza

mo na zarówno na liczne sukcesy, jak i pora ki. Elementem pozytywnym s  liczne kampanie oraz programy

ywieniowe inicjowane m.in. przez Organizacj  Narodów Zjednoczonych, Organizacj  Jedno ci Afryka skiej/Uni

Afryka sk , Grup  G-7/G-8, a przede wszystkim Organizacj  Narodów Zjednoczonych do spraw Rolnictwa i

Wy ywienia (FAO). Dotycz  one m.in. dostarczania i dystrybucji ywno ci, szkolenia i edukacji, modernizacji

produkcji rolnej, nawadniania, stosowania rodków ochrony ro lin, zwi kszania wydajno ci i efektywno ci

produkcji itp.

                   Ich wymiernym rezultatem by  m.in. wzrost produkcji zbó  na wiecie w latach 1950-1984. W jego

wyniku wiatowe spo ycie zbo a, w przeliczeniu na jedn  osob , wzros o z 247 kg w 1950 r. do 342 kg w 1984 r.

Dzi ki temu w okresie tym znacznie zmniejszy  si  obszar niedo ywienia, a tak e w wielu przypadkach odnotowano

realny spadek cen ywno ci. W 2003 r. wiatowy Program ywno ciowy dostarczy  po ywienia dla 110 mln

oduj cych osób – najwi cej w swojej 40 letniej dzia alno ci.

                   Z kolei do pora ek zaliczy  mo na m.in.  ró nego rodzaju b dy pope niane podczas realizacji

powy szych programów czy zmniejszenie si  po roku 1984 wielko ci wiatowego spo ycia zbó , ocenianego w

przeliczeniu na jedn  osob  (do pu apu 319 kg w 1999 r.). Innym mankamentem jest fakt, i rodki przeznaczone na

powy sz  dzia alno  ca y czas uzna  nale y za niewystarczaj ce. Dla przyk adu w latach 1996-1997 bud et FAO

wyniós  670 mln dolarów i by  mniejszy od kwoty, któr  w dziesi ciu najwy ej rozwini tych pa stwach wiata

przeznacza si  tygodniowo na po ywienie dla psów i kotów22.

                   Zdarzaj  si  ponadto sytuacje (np. w Sudanie), gdzie w wyniku sukcesywnego zwi kszania

mi dzynarodowej  pomocy  ywno ciowej  w  gwa towny  sposób,  w  tym  samym  czasie,  spada  produkcja  w asna  i

poziom samowystarczalno ci ywieniowej tego pa stwa. S  równie  i takie przypadki, kiedy to pomoc humanitarna

stanowi 50% i wi cej ogólnej wielko ci importu pa stwa. Inn  b dn  praktyk  s  scenariusze zwi zane z

przekazywaniem zbyt wysokiej i nieracjonalnej do potrzeb pomocy ywno ciowej. Przyk adem mo e by  Etiopia,

która w 1992 r. otrzyma a dziesi  razy wi cej zbo a ni  w 1980 r., podczas, gdy wzrost poziomu pomocy

proporcjonalny do wzrostu potrzeb powinien wynie  tylko 10%23.

                       Bez wzgl du jednak na powy sze b dy nale y jak najszybciej uczyni  wszystko,
aby wyst powanie g odu maksymalnie ograniczy . Jego ca kowite wyeliminowanie
przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej nie jest mo liwe. Mo na jednak zmniejszy
skal  tego zjawiska.                    Dzia ania temu s ce powinny by  szczególnie
zintensyfikowane np. w Azji Po udniowej, gdzie niedo ywienie obejmuje oko o 24% ca ej



populacji czy w Afryce Wschodniej, gdzie zjawisko to dotyczy 16% populacji – czyli oko o 270
milionów osób.
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