
16 октомври 2020 година 
Светски
ден на храната

Да растеме, да се исхраниме,
да се одржиме, заедно.

Нашите дејства се нашата иднина.

#WorldFoodDay fao.org/world-food-day
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Отпорност и одржливост
Приближно 80% од екстремно 
сиромашното население во светот 
живее во руралните средини и 
егзистенцијата на најголем дел од нив 
зависи директно од земјоделството. За 
да се подобри одржливоста на нивните 
животи, мора да го трансформираме 

начинот на кој храната се произведува, 
преработува, тргува, троши и фрла, 
за да се осигураме дека ќе може 
да ги задоволиме и нашите идни 
потреби без при тоа да ја деградираме 
или осиромашиме биолошката 
разновидност и другите природни 
ресурси од кои сите ние зависиме.

Краткорочно, долгорочно
ФАО работи на изградба на долгорочна 
отпорност и одржливост, но, при тоа ги 
поддржува краткорочните решенија за 
ранливите заедници, особено оние кои 
веќе се во костец со другите неволји, 
како што се гладот, немирите или 
болестите. Посебно внимание треба да 

Деценија на делување
Меѓународните заложби се наоѓаат на пресвртната точка да ги постигнат 17-те Цели за одржлив развој (ЦОР; Sustainable 
Development Goals SDGs). Со 2020 година започнува Деценијата на делување за постигнување на глобалните цели, да се 
окончаат сиромаштијата и гладот, да се заштити планетата, и да се осигура напредок за секого. ЦОР2 (да му се стави крај 
на гладот, да се постигнат сигурна храна и подобра исхрана, и да се унапреди одржливото земјоделство) ја нагласува 
потребата од осигурување на храната преку подобрување на пристапот до хранлива храна благодарение на одржливи 
прехранбени системи. Сè уште нè чека многу работа. Повеќе од кога и да е, потребни ни се иновативни решенија и силни 
партнерства.
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75 ГОДИНИ ФАО
• ФАО е основана во 1945 година 

со заложба да им ги подобри 
животите на луѓето.

• Во ФАО членуваат над 194 
држави, а делува во 130 земји 
ширум светот.

• Веруваме дека секој може 
да одигра одредена улога во 
борбата против гладот и во 
трансформирањето на нашите 
прехранбени системи.

Во овие 75 години од основањето на ФАО, светот оствари голем 
напредок во борбата против сиромаштијата, гладот и лошата 
исхрана. Многу напреднаа и земјоделското производство и 
прехранбените системи. Сепак, премногу луѓе останаа ранливи. 
Над 2 милијарди луѓе немаат редовен пристап до доволно 
количество хранлива храна. Пандемијата КОВИД-19 само 
го отежна проблемот, и се заканува да ги уназади важните 
придобивки постигнати во однос на осигурување на храната, 
исхраната и егзистенцијата. Сега е времето да се разрешат 
долготрајните нееднаквости и неефикасности кои и понатаму 
ги обременуваат нашите прехранбени системи, економии 
и структурите за социјална заштита. Сега е времето да се 
обновиме на поцврсти темели. 
   

Нови предизвици
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им се обрне на земјите кои во голема 
мера зависат од увоз на храна, како 
што се Малите островски држави во 
развој (Small Island Developing States 
SIDS), како и земјите кои зависат од 
извоз на примарните производи, како 
што е нафтата.

Кризата со КОВИД-19
Суштински дел на одговорот на 
КОВИД-19 е осигурување на пристап до 
безбедна и хранлива храна. Мерките 
што се презедоа за да се намали 
ширењето на КОВИД-19 помогнаа 
да се спасат животи. Сепак, некои 
ограничувања што се наметнаа 
поради пандемијата, на ранливите 
семејства уште повеќе им го отежнаа 
пристапот до храната и до приходот, 
бидејќи во повеќето земји кои и онака 
минуваа низ прехранбена криза 
дојде до покачување на цената на 
храната, а намалување на платите. ФАО 
работеше заедно со семејните фарми 
и се координираше со институциите 
од јавниот и приватниот сектор за 
брзо да се реагира со најразлични 
интервенции, од програми за 
социјална заштита до поддршка во 
земјоделството. 
 
Брзо делување
• Во Перу, одгледувачите на органски 

банани, обучени од ФАО, продолжија 
да ја снабдуваат националната 
програма за прехрана во 
училиштата, преку која на децата им 
се испорачуваа оброците до нивните 
домови. 

• На Хаити, ФАО му помогна на 
Министерството за земјоделство да 
го возобнови основното пролетно 
земјоделско производство во 
заедници со акутен недостаток од 

храна, така што на домаќинствата 
им подели семиња и садници, со 
што беа опфатени близу 50 илјади 
луѓе од најтешко погодените 
североисточни департмани. ФАО, 
исто така, ги сензитивизира 
домаќинствата за ризикот од 
КОВИД-19 и потребата да се следат 
официјалните превентивни мерки. 

• Во Шпанија, рибарите од 
областа Л’Орта, позната по 
својот традиционален систем за 
наводнување, кој од ФАО е признаен 
како Систем на земјоделско 
наследство од глобално значење 
(Globally Important Agricultural 
Heritage System GIAHS), примаа 
нарачки преку СМС пораки и на 
велосипеди доставуваа свежа 
риба до постарото население и 
другите луѓе кои не можеа да ги 
напуштат своите домови за време на 
карантинот поради КОВИД-19. 

• Во Грузија, земјоделците од 22 
општини беа повикани да се 
пријават за итни грантови за да 
покријат 75% од трошоците за 
одгледување зеленчуци, корени, 
кртоли и бобинки, а им беше дадена 
и техничка помош за поставување 
и употреба на системот за 
наводнување капка по капка. 

• Во Пакистан, ФАО им подели 
добиточна храна на сточарите во 

неволја, им помогна да ја зајакнат 
својата отпорност, како и деловните 
вештини, преку основање на 
теренско земјоделско училиште, и 
го организира доставувањето на 
потребната опрема за поставување 
системи капка по капка и за 
одгледување зеленчуци.

• Во Оман, дигиталната технологија 
им помогна на трговците со риба 
да одговорат на држењето физичко 
растојание и другите ограничувања 
поради КОВИД-19 така што 
наддавањето за големопродажба 
на риба почнаа да го вршат 
онлајн, со слики од уловот и други 
податоци што ги бараа купувачите. 
Со техничката поддршка од ФАО, 
функционерите од оманското 
министерство за земјоделство, 
заедно со Технолошкиот фонд на 
Оман, покренаа пилот-платформа 
за дигитална продажба, со планови 
дополнително да ја прошират. 

• Во Јужен Судан, ФАО ја реорганизира 
доставата на семиња до ранливите 
земјоделци согласно мерките за 
КОВИД-19, со што ги намали јавните 
собири, од типот на окружни 
саеми за семе, и наместо тоа, на 
земјоделците им даде готови пари да 
може да купат семиња од локалните 
продавници.
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Семејните земјоделци отсекаде – близу 
800 милиони луѓе – долго време се 
земјоделски иноватори. Тие управуваат 
со 75% од светското земјоделско 
земјиште и произведуваат речиси 80% 
од храната во светот, и постојано се 
трудат своите начини на производство 
да ги прилагодат на сенешто, од наезди 
на штетници до временски непогоди. 
Овие херои на храната продолжија 
со својата работа и во текот на 

пандемијата КОВИД-19, а тие се само 
првите од низата работници кои, и во 
овие исклучително тешки околности, 
останаа посветени на производството, 
преработката, превозот и продажбата 
на храната. Најголем дел од нас 
зависиме од нив, но, многу често, овие 
мали земјоделски стопанства се токму 
оние кои стануваат најмногу ранливи во 
време на криза.   
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Биолошка разновидност и рамнотежа
Скорешните случувања, како што е пандемијата КОВИД-19, 
како и наездите на скакулци и други штетници, се суров 
потсетник за заемната зависност на луѓето, животните 
и животната средина. Во краткорочните приоритети 
на ФАО спаѓа решавањето на непосредните ефекти 
од јавноздравствената криза со КОВИД-19, но нашиот 
долгорочен одговор мора да ги реши заднинските 
причинители на новите болести и на другите предизвици, 
коишто се потенцијално поврзани со загуба и унижување 
на биолошката разновидност. 

Поттикнување на одржливи прехранбени системи
Агроекологијата ни помага нивите, сточарските фарми 
и пејзажите да ги уредиме на таков начин што да ја 
зачуваме биолошката разновидност и да им дадеме 
дополнителна поддршка на ранливите заедници. 
Во Камбоџа и НДР Лаос, на пример, ФАО ја поддржа 
живејачката од органското земјоделство така што на 
малите земјоделски стопанства им помогна да пристапат 
до нови пазари преку Учесничкиот гарантен систем 
(Participatory Guarantee System PGS). Во 2020 г., важноста 
на одржливите прехранбени системи доби нова потврда 
од Глобалниот еколошки фонд (Global Environment Facility 
(GEF) Trust Fund) и Фондот за најмалку развиените земји, 

кои придонесоа 176 милиони УСД за проектите што ги 
раководи ФАО со кои се промовира одржливата употреба 
на природните ресурси и климатски паметни практики. 
Овие финансиски средства ќе ги добијат 24 проекти во 
поголем број земји, од Бразил до Јемен.

Дигитални алатки за контрола на скакулците
Мерките за ограничено движење на луѓето и опремата 
поради пандемијата се воведоа токму кога голем број земји, 
особено од Африка, Азија и Блискиот Исток, ја засилија 
својата борба против пустинскиот скакулец – најразорниот 
штетник преселник во светот. ФАО ги интензивираше своите 
напори за собирање податоци на далечина за пустинскиот 
скакулец и ги поттикна погодените земји да го користат 
eLocust3, амбиентално отпорен рачен таблет со соодветна 
дигитална апликација. Оваа апликација ги евидентира и 
пренесува податоците во реално време преку сателит од 
далечните области до националните центри за скакулци, 
како и до Информативната служба за пустинскиот скакулец 
(Desert Locust Information Service DLIS) во седиштето на ФАО 
во Рим. Во периодот помеѓу 2015 г. и до средината на 2020 г. 
над 450 од овие рачни уреди им беа доставени на тимовите 
за контрола на скакулците во голем број земји, а ФАО 
изработи и верзии за мобилни телефони и за ГПС уреди.

ПОД РЕФЛЕКТОРИ: АЕРОПОНИКА ЗА ХРАНА
Најмалку 30 земјоделци од Руанда произведуваат храна 
без почва или природна светлина, со цел да се задоволат 
потребите на сè побројното население. Тие со помош 
на аеропоника ги одгледуваат растенијата така што ги 
поставуваат корењата да висат во воздух, и ги оставаат 
растенијата да растат во влажна средина. Употребата на 
аеропоника во Руанда пионерски ја воведе Аполинер 
Карегеја [Apollinaire Karegeya], кој првично се соочуваше со 
предизвикот да добие квалитетно семе од своите култури, 
поради проблемот со растителните бактерии и вируси. Во 2018 
г., еден проект на ФАО, којшто го промовираше секторот за 
корења и кртоли во Африка, му обезбеди обука на Карегеја за 
подобри техники за складирање, агробизнис, и работење со 
финансиски институции.
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Од суштинска важност е 
да се зголеми употребата 
на иновациите во 
земјоделството, 
вклучувајќи ги и 
дигитализацијата и 
е-трговијата, а при тоа 
да се произведува на 
поодржлив начин. 

ТГенералниот директор на ФАО, ЧЈУ Донгју, 
на Твитер
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Една од клучните лекции што ја научи 
ФАО во своите 75 години постоење 
е дека само да се произведува 
повеќе храна не е доволно. Мора 
да се осигураме прехранбените 
системи да станат одржливи и 
да може да доставуваат ценовно 
прифатлива, здрава храна за сите 
нас, вклучувајќи ги и најранливите 
меѓу нас. Иновативните технологии, 
науката, истражувањето и компаниите 
од приватниот сектор може да ни 
помогнат да ги трансформираме 
начините на кои ја произведуваме 
и трошиме храната – заради 
добросостојба на нашите заедници, 
економии и за нашата планета.

Иницијатива „Рака под рака“ 
Иницијативата „Рака под рака“ на ФАО 
[Hand-in-Hand Initiative] претставува 
иновативен деловен модел осмислен 
така што да ги собере на едно 
место потенцијалните партнери од 
јавниот, приватниот, финансискиот, 
академскиот, граѓанскиот и другите 
сектори. Оваа иницијатива ги поврзува 
донаторите со примателите, и со 
помош на податоци и моделирање, 
пружа поддршка за заложбите кои се 
скроени по мерка, и тоа во најмалку 
развиените земји во светот, малите 
островски држави во развој, како и 
во други земји кои се соочуваат со 
криза со храна. Новата Геопросторна 

платформа на Иницијативата „Рака 
под рака“ ќе им помогне на земјите да 
се стремат да носат одлуки засновани 
на науката и водени од податоците, 
обединувајќи над 20 единици на ФАО 
од најразлични домени, од здравјето 
на животните па сè до трговијата 
и пазарите. Оваа платформа ги 
интегрира податоците од секаде од 
ФАО во категории како што се почва, 
земјиште, вода, клима, рибарство, 
сточарство, полјоделство, и социјални 
и економски податоци. Платформата, 
исто така, влече податоци и од 
партнерите на ФАО како и од 
имателите на јавните информации, 
вклучувајќи ги и НВО, приватниот 
сектор и вселенските агенции.

Иновација
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ФАО на дело
ФАО ја користи својата широка мрежа 
на канцеларии, партнери, техничка 
експертиза, и пристап до податоци за 
да обезбеди поддршка за глобалните, 
регионалните и националните 
политики, стратегии и програми за 
осигурувањето на храната и исхраната 
и сродните прашања. Еве дел од тоа 
што го правиме:
• Развиваме и го поддржуваме 

формулирањето на научните или 
техничките стандарди, методи 
и приоди, кои потоа може да се 
применат на национално ниво. 

• Работиме со партнерите на 
изработка на политички насочени 
норми и стандарди за меѓународни 
спогодби и конвенции. 

• Изработуваме и поддржуваме 
бази на податоци и информатички 
системи на глобално ниво. 

• Изработуваме студии, извештаи 
и информации, како што е 
водечката публикација Состојбата 

со осигурувањето на храната и 
исхраната во светот. 

• Го поддржуваме развојот и 
споделувањето на иновациите 
во одржливото земјоделство и 
го подобруваме пристапот до 
релевантните дигитални алатки.

• Обезбедуваме и поддржуваме 
програми за градење на 
капацитетите и подигање на свеста.

Податоци за паметно креирање 
на политики
ФАО користи податоци и анализи за да 
ги поддржи носителите на одлуките на 
поголем број начини: 

• Изработуваме технички и 
политички осврти за ефектите на 
состојбите како што е КОВИД-19 
врз егзистенцијата, храната 
и земјоделството, пазарите, 
сиромаштијата и исхраната.

• Собираме – преку Лабораторијата 
за податоци и употреба на големи 

податоци – глобална процена 
којашто ги препознава и ги следи 
одговорите во форма на политики во 
голем број области, како што се итни 
состојби, исхрана, социјална заштита 
и стимулирање. 

• Ја користиме нашата база на 
податоци на ФАО за анализа на 
политики [Food and Agriculture Policy 
Decisions Analysis FAPDA] за да се 
направи преглед на одлуките и 
политиките што ги донеле земјите за 
да се ублажи ефектот на КОВИД-19 
врз храната и земјоделството.

• Ја користиме Алатката за следење и 
анализирање на цените на храната, 
којашто ги содржи најновите 
информации за домашните цени на 
храната и календарот на културите 
за да се поддржат препораките 
за сеидба и жетва за време на 
пандемијата КОВИД-19.

ПОД РЕФЛЕКТОРИ: ДИГИТАЛНА АПЛИКАЦИЈА ЗА 
УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ     
ФАО и шпанската компанија за телекомуникации, 
„Телефоника“[Telefónica], на руралните земјоделци во неколку 
латиноамерикански држави им ги донесоа дигиталните сензори 
за вода, автоматизираните метеоролошки станици, и други 
најсовремени технологии и иновации. Партнерството им помага 
на земјоделците подобро да ги управуваат водните ресурси 
и да се справуваат со екстремните климатски случувања. 
Дигиталната апликација „Смарт Агро“ на Телефоника користи 
сензори на далечина за да им помогне на земјоделците да 
ги набљудуваат, контролираат и предвидуваат влажните 
услови и потребите од вода. Апликацијата им помогна на 
земјоделците со производството на компири и кафе во 
Колумбија, со одгледувањето памук во Перу, и со повеќе култури 
во Ел Салвадор. Во Еквадор, „Смарт Агро“ дава друг вид на 
информации, како што е добиточниот статус и степенот на 
емисија на стакленички гасови.
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Што може да направат земјите?
• Да ги задоволат најитните потреби на ранливото 

население преку итна помош во храна и подобрени, 
подобро пристапни мрежи за социјална безбедност. 

• Да го поддржат ширењето и употребата на податоците.
• Да ги поддржат итните мерки за зголемување на 

достапноста на храната од малите земјоделски стопанства.
• Да воведат политики засновани на докази и правна 

поддршка за одржливи прехранбени системи, како што 
се прописи за исхраната, за достојно вработување, и 
земјишни ресурси. 

• Да соработуваат со цел прехранбените системи да ги 
направат поотпорни на неизвесности и климатски 
шокови.

• Да поведат сметка одржливите прехранбени системи да 
ги снабдуваат сиромашните луѓе со ценовно прифатлива 
здрава храна, и да обезбедат достојна живејачка за 
вработените во прехранбениот систем. 

• Да поттикнат повеќе климатски паметни и еколошки 
погодни практики за да се зачуваат природните 
ресурси, да се промовира здравјето преку исхраната, да 
се поддржи регулирањето на климата, и да се забави 
уништувањето на биолошката разновидност што може да 
придонесе за појава на болести. 

• Да стават приоритет врз иновациите и дигитализацијата и 
да работат на премостување на дигиталниот јаз. 

• Во време на криза, да земат предвид преку владините 
програми за набавка да се купуваат земјоделски 
производи од малите производители, и да се воспостават 
или зголемат залихите на трајните намирници. 

• Кога справувањето со здравствените и економските кризи 
подразбира агресивно јавно трошење, да се усвојат 
мерки за избегнување на непостојаноста на цените на 
храната. 

• Да ја практикуваат глобалната солидарност или 
меѓународната соработка за да се избегнат разорните 
последици по малите земјоделски стопанства во земјите 
со многу ограничени фискални капацитети.
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Што може да направи приватниот сектор?
• Приватните бизниси треба да инвестираат во одржливи, 

отпорни прехранбени системи кои нудат достоинствено 
вработување.

• Компаниите треба да изработат, приспособат и споделат 
технологии коишто ќе помогнат да се трансформираат 
прехранбените системи.

• Прехранбените бизниси од приватниот сектор и 
продавачите на мало треба изборот на одржливата храна 
да го направат привлечен, достапен и ценовно прифатлив.

• Компаниите треба да изработат планови за минимизирање 
на загубата и отпадот од храна и во производството и во 
преработката, и да ги користат или споделат прекумерните 
залихи и вишокот од храна.

• Компаниите треба да ги почитуваат националните прописи 
и мерки за заштита на безбедноста на храната, квалитетот 
на храната и добросостојбата на вработените низ целиот 
синџир на исхрана, особено во земјите во развој. 

• Компаниите од дигиталниот сектор може да помогнат да 
се развие отпорноста на синџирот на исхрана. Тие може 
да изработат, приспособат и споделат технологии за да се 
решат проблемите со превозот, понудата и побарувачката, 
и да помогнат да се израмнат времените недостатоци или 
вишоци. 

• Прехранбените компании, вклучувајќи ги и фирмите за 
е-трговија, може да ги прифатат или споделат новите 
технологии за да ја управуваат понудата, особено на 
високо расипливите производи. 

• Во време на криза, банките и финансиските институции 
може да им помогнат на земјоделците со неисплатени 
кредити така што ќе ги земат предвид мерките од типот 
на ослободување од надоместоците, продолжување на 
роковите за наплата, или нудење на алтернативни планови 
за отплата. 

• Големите, здрави претпријатија може да помогнат да се 
изолираат синџирите на снабдување и да размислат да 
дадат кредити за да им помогнат на помалите бизниси да 
останат да функционираат. 

• Компаниите може да споделуваат експертиза или 
технологии со јавните и другите приватни субјекти со 
цел да се подобри одржливото производство на храна и 
егзистенцијата. Мобилните апликации и другите дигитални 
алатки може да помогнат да се решат најразновидни 
предизвици, од климатските промени и растителните 
штетници до пандемии. 

• Компаниите мора да бидат свесни за влијанието што го 
имаат врз природните ресурси и да почнат да применуваат 
одржлив приод. 

ПОД РЕФЛЕКТОРИ: ПОДДРШКА НА 
ЕГЗИСТЕНЦИЈАТА ВО СИРИЈА
Во Сирија, земјоделците мораа постојано да се 
приспособуваат за да го одржат во живот производството 
на пченица коешто има голема важност за земјата. Тие 
успеаја да истраат среде судири, раселувања, и акутна 
несигурност на храната. Одгледувачите мораа да се справат 
со недостатоци на семе и со украдена или вандализирана 
земјоделска механизација. Намалувањето на судирите и 
добрите врнежи помогнаа да се подобри житната реколта 
во 2019 г., но воведувањето на мерките за спречување на 
ширење на КОВИД-19 на почетокот на 2020 г. донесе нови 
предизвици. Земјоделците повеќе не беа во можност да 
одат далеку за да ги носат животните на пасење, да купуваат 
намирници, или да ги продаваат своите производи на пазар. 
ФАО се координираше со своите партнери од Обединетите 
нации и со поголем број донатори за на одгледувачите да 
им се достават семиња потребни за пролетната сеидба. Исто 
така, на земјоделци им се помогна да изградат пластеници 
за одгледување зеленчуков расад, како и да ги поправат или 
одново изградат системите за наводнување. Училишната 
обука за земјоделство и претприемништво ФАО ја замени 
со настава во природа во помали групи, со цел да се 
испочитуваат мерките за одржување физичко растојание 
поради пандемијата. Заедно со Светската програма за храна, 
ФАО им помогна на заедниците да ги задржат цените на 
семињата, пестицидите и другите потрепштини.  
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Што може да 
направиме сите ние?
Сите ние треба да ја одиграме својата 
улога за да ја оствариме визијата 
за свет без глад и лоша исхрана. Не 
смееме да дозволиме одржливите 
навики да скршнат од колосекот во 
време на криза. Можеме да избереме 
здрава храна. Можеме да придонесеме 
за намалување на отпадот. Можеме 
да се застапуваме за владите, 
претпријатијата и организациите да 
ги споделат знаењата и да поддржат 
одржливи, отпорни прехранбени 
системи и живејачка. Заедно, можеме 
да растеме, да се исхраниме и да го 
одржиме нашиот свет.  
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ПОД РЕФЛЕКТОРИ: СИЛАТА Е 
ВО ПАРТНЕРСТВАТА   
Донаторските земји, развојните банки, 
експертите за цивилна заштита, 
фондациите од приватниот сектор, и 
другите агенции на ОН се меѓу оние 
кои ги координираа своите дејства со 
ФАО и ѝ ја дадоа својата поддршка. 
Клучната поддршка што дојде од 
приватниот сектор за борбата против 
скакулците откако настана пандемијата 
на КОВИД-19 беше од Фондацијата на 
Мастеркард [Mastercard Foundation] 
и вклучуваше 10 милиони УСД во 
финансиски средства за инвестирање 
во низа активности, вклучително и за 
рано откривање, прскање и мерки за 
заштита.

   
 ©

Ф
АО

/L
ek

ha
 E

di
ris

in
gh

e

   
 ©

Sa
si

is
to

ck
 



11

Брзи факти 
Над 2 милијарди 
луѓе немаат редовен пристап до 
безбедна, хранлива и доволно 
храна. 

Околу 135 милиони луѓе 
ширум 55 земји трпат акутен 
глад за што им е потребна итна 
помош околу храната, исхраната, и 
егзистенцијата. 

Светското население се 
очекува да достигне речиси 
10 милијарди до 
2050 г., со што значајно ќе се 
зголеми побарувачката за храна. 

Приближно 14% од храната 
што се произведува за 
потрошувачка на глобално ниво секоја 
година се губи пред да стигне до 
пазарите на големо.

Доколку не ги трансформираме 
нашите прехранбени системи, 
неухранетоста и лошата 
исхрана многукратно ќе се 
зголемат до 2050 г. 
Последиците може и да се влошат 
поради нееднаквоста во приходите, 
невработеноста, или слабиот пристап 
до услугите.

Над 3 милијарди луѓе во 
светот немаат пристап до 
интернет, а најголем дел од нив се 
од рурални и оддалечени средини. На 
малите земјоделски стопанства им е 
потребен поголем пристап до иновации, 
технологија, финансиски средства 
и обука за да си ја подобрат својата 
егзистенција. 

Интензивното производство на храна, во 
комбинација со климатските промени, 
доведува до нагла загуба на 
биодиверзитетот. Во моментов, 
само девет растителни 
видови учествуваат со 66%  
во вкупното производство на култури 
наменети за човечка исхрана.

Лошата исхрана и 
седечкиот начин на 
живеење доведоа до 
вртоглави стапки 
на дебелина, не само 
во развиените земји, туку и во земјите 
со ниски приходи, каде гладот и 
дебелината често пати коегзистираат. 
Ниту еден регион не е 
исклучок.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ХРАНА 
И ЗЕМЈОДЕЛСТВО ПРИ 
ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ  

Viale delle Terme di Caracalla
00153 Рим, Италија 

www.fao.org/world-food-day
#WorldFoodDay

Светскиот ден на храната
Секоја година, Организацијата за храна и земјоделство 
при Обединетите нации (ФАО) го прославува Светскиот 
ден на храната на 16 октомври за да го одбележи своето 
основање во 1945 г. Сега кога ФАО ја одбележува својата 
75-та годишнина, ФАО продолжува да работи со своите 
партнери во секој регион за да им помогне на оние коишто 
се најранливи на глад и лоша исхрана, а прехранбените 
системи да ги направи поотпорни и егзистенцијата 
поодржлива. Широко распространетите последици од 
пандемијата КОВИД-19 ни нагласија колку е важно сите ние 
да покажеме солидарност и да стапиме во акција. .  
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