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Niedożywienie dzieci w krajach rozwijających się
Niedożywienie można uznać za najczęstszą przyczynę zgonów dzieci poniżej piątego roku życia,
ponieważ w krajach rozwijających każdego roku umiera 3,1 mln dzieci. Organizacje pozarządowe
dopingują do tego, aby walka ze zjawiskiem niedożywienia dzieci oraz zapewnienie ogólnego
dostępu do odpowiedniego pożywienia pozostały jednym z głównych celów planu realizacji
milenijnych celów rozwoju po 2015 r. zarówno w UE, jak i w szerzej rozumianej wspólnocie
międzynarodowej.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) definiuje niedożywienie jako stan
chorobowy wynikający z niedostatecznego odżywiania się, słabego przyswajania lub słabego wykorzystywania pod
względem biologicznym spożytych składników odżywczych w wyniku wielokrotnych chorób zakaźnych.
Przejawami niedożywienia są niedowaga i zbyt niski wzrost w stosunku do wieku (zahamowanie wzrostu),
niebezpiecznie niska waga w stosunku do wzrostu (wyniszczenie) oraz deficyt witamin i minerałów (niedobór
mikroskładników odżywczych). Niedożywienie to tylko jeden z aspektów problemu głodu na świecie, jakimi
zajmuje się Światowy Program Żywnościowy (WFP), należą do nich również niedobór żywności lub chroniczny
głód, niewłaściwe odżywianie oraz brak bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja Europejska jest zdania, że
niedożywienie dzieci niejednokrotnie wiąże się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego w gospodarstwie
domowym oraz z ubóstwem, niedostateczną opieką i niewłaściwym karmieniem dzieci, niezdrowym środowiskiem
domowym oraz niewystarczającą opieka medyczną.

Obecna sytuacja
Zgodnie ze statystykami WFP z 2014 r. 805 mln ludzi, tj. jedna na dziewięć osób na świecie nie otrzymuje
wystarczającej ilości żywności, aby prowadzić zdrowy, aktywny tryb życia; Zdecydowana większość ludzi
cierpiących głód na świecie zamieszkuje kraje rozwijające się, gdzie problem niedożywienia dotyczy 13,5%
ludności. Azja to kontynent w największym stopniu naznaczony głodem: problem ten dotyczy dwóch trzecich
ogółu jej ludności. W ostatnich latach odsetek osób niedożywionych w Azji Południowej spadł, jednak w Azji
Zachodniej nieznacznie się podwyższył. Afryka Subsaharyjska jest regionem najbardziej dotkniętym
niedożywieniem (w stosunku do liczby ludności). Problem ten dotyczy jednej osoby na cztery. Złe odżywianie
jest przyczyną prawie połowy (45%) zgonów dzieci w wieku poniżej pięciu lat lub zgonów 3,1 mln dzieci
każdego roku. Jedno na sześcioro dzieci (ok. 100 mln) w krajach rozwijających się ma niedowagę. Jedno na
czworo dzieci na świecie cierpi na zahamowanie wzrostu, a w krajach rozwijających się stosunek ten wynosi
aż jeden do trzech. W krajach rozwijających się 66 mln dzieci w wieku szkolnym przychodzi na lekcje głodne,
z czego w samej tylko Afryce jest ich 23 mln. UNICEF podkreśla, że niedożywienie to problem znacznie
poważniejszy, niż te, o których pisze się na pierwszych stronach gazet, zahamowanie wzrostu dotyczy 165
mln dzieci poniżej piątego roku życia, problem ten wpędza ludzi w błędne koło złego odżywiania, chorób,
ubóstwa i nierówności trwający całe życie. Z niedawnego sprawozdania Banku Światowego wynika, że
jednym z powodów niskiego poziomu realizacji niektórych milenijnych celów rozwoju (MCR) ONZ jest
chroniczny brak inwestycji w żywienie, dlatego też problemem tym należy się zająć w ramach programu
działań na rzecz rozwoju po roku 2015. Autorzy światowej kampanii Generation Nutrition są zdania, że rządy
i podmioty międzynarodowe są w coraz większym stopniu świadome, że dobre odżywianie się jest podstawą
realizacji szerokiego wachlarza celów rozwojowych.

Możliwe rozwiązania
WFP szacuje, że potrzeba 2,5 mld EUR rocznie, aby pomóc 66 mln dotkniętych głodem dzieci w wieku
szkolnym w krajach rozwijających się. WFP podkreśla również, że gdyby kobiety zajmujące się rolnictwem
miały jednakowy dostęp do środków finansowych co mężczyźni, liczba osób cierpiących głód na świecie
mogłaby spaść o 150 mln. W niedawno opublikowanym opracowaniu Międzynarodowy Instytut Badawczy
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Polityki Żywnościowej podkreślił, że należy opracować kompleksową strategię rozwiązania tego problemu,
która musi obejmować konkretne działania, wzrost dochodu narodowego i poprawę demokracji, zwiększenie
zasobów oraz silniejszą wolę polityczną, by inwestować w zdrowie, kształcenie kobiet i poprawę ich statusu,
a także dostępność żywności. Komisja Europejska uważa, że wspieranie drobnej produkcji rolnej może
poprawić dostęp osób ubogich zarówno na wsi, jak i w mieście do pełnowartościowej żywności i może
wywrzeć pozytywny wpływ na możliwości utrzymania się tych osób. W projekcie rezolucji złożonym na drugą
listopadową sesję plenarną przez Lindę McAvan (S&D, Zjednoczone Królestwo) w imieniu Komisji Rozwoju
nawołuje się UE i podmioty międzynarodowe do podejmowania długoterminowych inwestycji finansowych
oraz do innowacyjnego finansowania w dziedzinie żywności, które powinny być jednym z głównych wyzwań
programu działań na rzecz rozwoju po roku 2015.

http://www.ifpri.org/ourwork
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0141&rid=1

	Obecna sytuacja
	Możliwe rozwiązania

