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 A JŐVŐKÉP, AMIÉRT ÉRDEMES HARCOLNUNK

Az éhezés elleni küzdelemben új kihívások 
jelentkeznek. Egy pozitív időszakot követően 
ismét terjed a krónikus éhezés és az 
alultápláltság, visszavetve több évtized munkáját.   

Konfliktusok, éghajlatváltozás, a gazdasági helyzet és 
egyenlőtlenségek – csupán néhány tényező, amelyek miatt az 
éhezés felszámolása nagyobb kihívás, mint valaha. Eközben 
a túlsúly és elhízás bonyolítja a táplálkozási problémákkal 
vívott küzdelmet. Miközben a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ha nemzetek, intézmények és emberek összefognak, komoly 
eredményeket lehet elérni az élelmezés és a táplálkozás terén.

Eljött hát a pillanat, hogy megduplázzuk az erőfeszítéseket 
az éhezés felszámolásáért, ahogy azt a fenntartható fejlődés 
2030-as menetrendje és a Fenntartható Fejlődési Célok is 
előirányozzák. A tétlenség nem járható út, a fenntartható 
jövőért cselekednünk kell.  

Együtt a fenntartható jövőért
2015 szeptemberében a New York-i fenntartható fejlődés 
ENSZ csúcstalálkozón 193 ország elfogadta a 2030-ig 
megvalósítandó 17 fenntarthatósági célt és az ahhoz 
vezető menetrendet. Ezzel a nemzetközi közösség letette 
voksát a szegénység és az éhezés megszüntetése, a bolygó 
védelme és a jólét biztosításása mellett. Több cél, mint 
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a jó egészség és a mindenki számára elérhető minőségi 
oktatás csak akkor realizálható, ha már senki sem éhezik. 
Az éhezés megszüntetését előirányzó 2-es számú cél (az 
élelmezésbiztonság, a megfelelő táplálkozás és a fenntartható 
mezőgazdaság garantálása) foglalja össze a FAO küldetését.
 
Veszélyben az eddigi eredmények
A földünkön megtermelt élelmiszer elegendő lenne mindenki 
számára, mégis minden kilencedik ember tartósan éhezik. 
A FAO adatai szerint 2017-ben több mint 820 millió ember 
volt krónikusan alultáplált, 17 millióval többen az előző 
évhez képest. Ezen emberek több mint fele konfliktusok által 
sújtott országokban él. Világszerte mintegy 151 millió öt év 
alatti gyermek fejlődésében visszamaradt. Ugyanakkor 1,9 
milliárd ember túlsúlyos, közülük 672 millió elhízott, jelentős 
egészségügyi kockázatnak kitéve magát. 
 
Mi történt?
Nőtt az erőszakos konfliktusok száma szerte a világon, 
különösen a már eleve élelmezési nehézségekkel küzdő 
országokban, további lökést adva a kényszerű elvándorlásnak. 
Az aszály és más időjárási szélsőségek hátrányosan érintették 
az élelmiszerellátást és a helyiek megélhetését, még 
tovább fokozva az elvándorlást. Ezen tényezők, a gazdasági 
visszaeséssel és a robbanásszerűen terjedő elhízással együtt 
lenullázták az elmúlt évtized eredményeit az éhezés és az 
alultápláltság elleni küzdelemben.
Csak a tavalyi évet tekintve, az emberiség történelme egyik 
legnagyobb humanitárius válságán esett át. Emberek millióit 
fenyegette az éhezés Északkelet-Nigériában, Szomáliában, 
Dél-Szudánban és Jemenben, és éhínség pusztított Dél-Szudán 
több részén, 100 000 embert érintve. 

Az átalakítás elengedhetetlen
A drámai körülmények ellenére a közelmúlt globális gazdasági 
fellendülése megnyitotta a lehetőséget, hogy a nemzetek, 
kontinensek, ágazatok és szakmák ismét nekilássanak az 
éhezés felszámolásának. Ehhez a mezőgazdasági termelést, 
természeti erőforrásaink kezelését és a rászoruló közösségek 
támogatását alapjaiban kell átalakítani. 

Kapcsolat a vidékkel
Globálisan az éhezés felszámolása csak úgy érhető el 2030-
ra, ha az élelmezésbiztonság és a vidékfejlesztés közti 

kapcsolatot is tekintetbe vesszük. A rászorulók 70%-a él 
vidéki térségekben, elsősorban földművelésből, halászatból 
és erdőgazdálkodásból. Jólétük védelme és előmozdítása 
kulcsfontosságú az alultápláltság minden formájának 
felszámolásához, élelmiszer-termelési rendszereink 
fejlesztéséhez és természeti erőforrásaink hosszú távú 
biztosításához. 

Mit lehet tenni? 
Jó hír, hogy minden eddiginél több információval 
rendelkezünk arról, mi segíti az éhezés és az alultápláltság 
elleni küzdelmet, még a szélsőséges kihívások esetén is. 
Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szorosabb együttműködésre 
van szükség, globálisan és helyi szinten, hogy mindenkinek 
adott legyen az esély az egészséges és aktív életre.  

A FAO és az éhezés felszámolása
A FAO a mezőgazdaság szereplőivel, a gazdákkal és halászokkal 
együttműködve segíti őket ismereteik és ellenállóképességük 
javításában. Nemzetközi, regionális és nemzeti szintű programok 
résztvevőjeként a FAO hiteles és releváns információval szolgál a 
döntéshozók számára az alábbi területeken:  
• statisztikai és megfigyelési adatok;
• tanács a nemzetközi szerződések és jogi keretek 

megfogalmazásához, végrehajtásához és előmozdításához;
• a nemzeti mezőgazdasági és élelmiszerpolitikák, stratégiák és 

jogszabályok támogatása;
• további ágazatok támogatása;
• iránymutatás a fenntartható fejlődési mutatók, célok 

megvalósításának nyomonkövetésében.
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FÓKUSZBAN: A menekültek és a befogadó közösségek 
segítése
A kényszerű elvándorlás következtében romlott az 
élelmezésbiztonság. A FAO 2017 óta nyújt mezőgazdasági 
szakképzést a törökországi szíriai menekülteknek és az 
őket fogadó közösségek rászoruló tagjainak. A képzésben 
résztvevők elsajátították az alma, olajbogyó és a szőlő 
termesztését, a citrusfélék és a chilipaprika feldolgozását, 
az üvegházas zöldségtermesztést, állattenyésztést, öntözési 
rendszerek kezelését és más egyebeket. Új tudásukkal már 
sokan elhelyezkedtek lakóhelyük közelében, ahol jellemző a 
mezőgazdasági munkaerőhiány. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ORSZÁGOKKAL

A FAO szerteágazó 
szakértelmével támogatja 
az éhezés megszüntetésére 
irányuló nemzeti törekvéseket.  

A dél-szudáni gazdáknak a 
kukoricát pusztító őszi sereghernyó 
visszaszorításában nyújt segítséget a 
FAO. Kifejlesztettek egy mobilalkalmazást, 
amely segít a szubszaharai 
Afrika gazdálkodóinak a kártevő 
beazonosításában, jelentést készít a 
fertőzöttség szintjéről és információval 
szolgál a hernyó természetes 
ellenségeiről, hogy megakadályozzák 
annak továbbterjedését.
 
Pakisztánban jövedelmező női tulajdonú 
vállalkozásokat indítottak és fejlesztettek 
tovább, hogy növeljék a nők jövedelmét 
és csökkentsék munkaterhelésüket, 
hogy az így keletkezett bevételt 
befektethessék vagy a háztartásukra 
költhessék. 

Kirgizisztánban a FAO részt vesz a 
halászati ágazat talpra állításában, mely 
a túlhalászás, a nem őshonos halfajok 
betelepítése, a nem megfelelő irányítás, 
éghajlati tényezők és a szegénység miatt 
omlott össze. 

Indonézia a kikötő szerinti államok 
intézkedéseiről szóló FAO egyezmény 
első aláírói között volt, melynek célja 
az illegális és nem bejelentett halászat 
megakadályozása. A megállapodás 
értelmében az ilyen halászatot folytató 
hajók számára megtagadják a kikötő 
használatát, a fogás kirakodását, 
valamint annak helyi és nemzetközi 
piacokon való értékesítését.

Egyiptomban a FAO egyetemi 
szakértőkkel közösen tartott képzést 
szőlő- és paradicsom termelők 
számára a szüret utáni veszteségek 
csökkentéséért a betakarítás, 
terményválogatás, -osztályozás, 
csomagolás és tárolás módszereinek, 
továbbá az élelmiszerbiztonság, 
minőségellenőrzés és az értékesítés 
javítása révén. 

A Zöld-foki-szigeteken, Gambiában 
és Szenegálban fut a FAO „Egymillió 
víztározót a Száhel-özevetbe” programja, 
amely esővízgyűjtő és –tároló rendszerek 
révén segít a rászoruló közösségeknek, 
és különösen a nők számára a 
biztonságos ivóvízhez jutásban és 
tárolásában, a családi gazdaságok, 
étrendjük és ellenálló képességük 
javítása érdekében. 

FÓKUSZBAN: Az alultápláltság és a 
túlsúly kettőssége
Guatemalában az élelmezési helyzet 
javítása egyszerre jelenti a krónikus 
alultápláltság és a gyorsan terjedő 
túlsúly és elhízás kettősségének 
kezelését. A Dél-Amerikában és a 
Karib-térségben élő kisgyermekek 
között itt a legmagasabb a táplálkozási 
problémákkal küzdők aránya, és 
világviszonylatban is élen járnak. Az 
őslakos családok a leginkább érintettek. 
A FAO segítségével kidolgozott új 
közétkeztetési törvény javította a 
gyermekek hozzáférését a környékbeli 
kistermelőktől származó friss 
alapanyagokból előállított egészséges 
ételekhez az iskolákban. A szociális 
intézkedések ezen formája a jobb iskolai 
körülmények mellett új piacokat teremt 
a családi gazdaságok és a helyi halászok 
számára. A FAO részt vett számos, 
az élelmezéssel és táplálkozással 
kapcsolatos törvényjavaslat és 
stratégia kidolgozásában Latin-
Amerika és a Karib-térség országaiban. 
Támogatásával jött létre az Parlamenti 
Éhezés elleni Front, melynek képviselői 
részt vesznek a 2018. október 28-án 
Madridban megrendezésre kerülő Első 
globális éhezés és alultápláltság elleni 
parlamenti csúcstalálkozón.
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MIT TEHETNEK AZ ORSZÁGOK? 

Az éhezés és alultápláltság 
megszüntetése gazdaságilag 
is kedvező az országok 
számára. Adunk néhány ötletet 
közigazgatási szerveknek.  

Senki sem maradhat ki
A szociális védelmi rendszerek 
megerősítése, hogy a társadalom 
legkiszolgáltatottabb tagjait is kiemelje a 
mélyszegénységből. A befogadó fejlődés 
és a méltányos gazdasági növekedés 
előtérbe helyezése. 

Szabályozással a megoldásért
Fokozott hangsúly az éhezés 
felszámolására irányuló nemzeti 
stratégiákon. Emellett a szociális 
védelem, a fenntartható mezőgazdaság, a 
táplálkozás, az egészségügyi és az oktatási 
politikák közötti kapcsolatok folyamatos 
előmozdítása.

Együttműködés 
A lakosság aktív bevonása jobb 
koordináció mellett a párbeszéd 
elősegítése érdekében. Ösztönzők 
kialakítása a különböző ágazati 
érdekcsoportok együttműködéséért. 

A helyi hatóságok megerősítése
Közös munka a kulcsszereplőkkel, 
arra sarkallva őket hogy biztosítsák az 
eszközöket és a támogatást az egyének, a 
közösség és a vállalkozások számára.

Csökkenteni az alultápláltság  
miatti kiadásokat 
A helyes táplálkozáshoz és a táplálkozási 
ismeretekhez való hozzáférés javítása, a 
gyermekek védelme, gondoskodva arról, 
hogy a felnőtteknek módjában álljon 
egészséges és aktív életet élni. 

Együttműködés tudományos 
körökkel
Stratégiai együttműködések kialakítása 
tudományos és kutatóintézetekkel, 
melyek tudása segít felvenni a harcot az 
élelmezési és táplálkozási kihívásokkal. 

Befektetés-ösztönző környezet 
kialakítása 
Világos szabályozási és stabil intézményi 
keretek biztosítása. A vállalkozói kedv 
ösztönzése, kockázatok mérséklése, a 
viták megakadályozása és kezelése, piaci 
lehetőségek kialakítása a bizonytalanságok 
és torzulások kezelése mellett. 

Esélyegyenlőség biztosítása
Szabályozás és beruházások révén 
csökkenteni az egyenlőtlenséget, 
biztosítani az egyenlő bánásmódot és 
lehetőségeket.

Nemzetközi gyakorlatok       
átvétele
Olyan szerződések és példák átvétele, 
melyek az erőforrásokkal való méltányos 
és hatékony gazdálkodást, azok 
fejlesztését erősítik, környezetünk 
megóvása mellett. 

Partnerség a FAO-val
A FAO és ENSZ partnerei tudásának 
és szakértelmének bevonása. A FAO 
szakértelme kiterjed a mezőgazdaság, 
táplálkozás, éghajlatváltozás,  
statisztikai és nyomon követési 
adatok, mezőgazdasági és élelmezési 
szabályozások kialakítása és végrehajtása, 
nemzeti stratégiák és jogszabályok 
területekre.

FÓKUSZBAN: Örökség, fenntarthatóság – globálisan
A globálisan jelentős mezőgazdasági örökség FAO programba olyan őshonos helyszínek 
tartoznak, amelyek mezőgazdasági sokféleségük, ellenálló ökoszisztémájuk és kulturális 
örökségük miatt ismertek. Ezeken láthatunk teraszos rizstermesztést, sáfrány-, só- és wasabi-
termesztést, egyedülálló vízgyűjtési és öntözési technikákat, legeltetési és halgazdálkodási 
rendszereket. Az éghajlatváltozás, a természeti erőforrásokért vívott növekvő verseny, 
az elvándorlás és a kereskedelem kihívásai mind komoly kockázatot jelentenek az ide 
tartozó ötven területnek. A programba való bekerüléssel mások is megismerhetik ezen 
hagyományos technikákat és ez segíti a gazdákat is kereskedelmi és értékesítési módszereik 
modernizálásában.  
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A megtermelt 
élelemmel az egész 
emberiséget el 
tudnánk látni, mégis 
minden kilencedik 
ember tartósan éhezik.
 
A FAO legfrissebb adatai 
szerint 821 millió 
ember éhezett 
tartósan 2017-ben.

A világ éhezőinek 
mintegy 70%-a nő.

A mélyszegénységben 
élők közel 80%-a él 
vidéki térségekben. 
A legtöbbjük 
mezőgazdasággal 
foglalkozik. 

Az éhezés több 
embert öl meg 
évente, mint a malária, 
a tuberkulózis és az 
AIDS együttesen. 

A csecsemőhalálozás 
mintegy 45%-a 
összefügg az 
alultápláltsággal.       
A növekedés leállása 151 
millió öt évnél fiatalabb 
gyermeket érint. 

1,9 milliárd ember – a 
világ lakosságának több 
mint negyede túlsúlyos. 
Közülük 600 millió ember 
súlyosan elhízott. Évente 
3,4 millió ember hal meg 
a túlsúly következtében.

Számos országban 
többen halnak meg 
az elhízás miatt, 
mint gyilkosságok 
áldozataként. 

Az alultápláltság 
a világgazdaságnak 
évi 3,5 billió dollár 
kárt okoz. 

A kereslet kielégítéséhez 
2050-ben a 
mezőgazdaságnak 
közel 50%-kal több 
élelmiszert, takarmányt 
és bioüzemanyagot 
kell előállítania, 
mint 2012-ben.

TÉNYEK AZ ÉHEZÉSRŐL
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MIT TEHETNEK A GAZDÁK?
A mezőgazdaságban, halászatban 
és az erdőgazdálkodásban 
dolgozó nők és férfiak a 
mindennapokba beiktatott 
változásokkal tehetnek az 
éhezésmentes világért. Íme 
néhány ötlet:

Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése
Javítani kell a nők és a fiatalok 
hozzáférését a termelési erőforrásokhoz 
a farmon belül és azon túl is. 

Hatékonyan az erőforrásokkal 
A természeti erőforrások fenntartható 
és hatékony használata, valamint 
kultúrnövényeink sokfélesége.

Alkalmazkodás az 
éghajlatváltozáshoz
Több élelmiszer termelése változatlan 
területen és vízmennyiséggel. Az 
aszállyal és a betegségekkel szemben 
ellenálló vetőmagok használata. A helyi 
klímát jól tűrő állatok tenyésztése. 
Viharbiztos halastavak és halketrecek 
kialakítása és hő- és szárazságtűrő fák 
ültetése.

A betakarítás utáni veszteségek 
csökkentése
Megfelelő raktározás, informálódás a 
legújabb technológiákról és folyamatos 
továbbképzés.

A jövő gazdáinak kinevelése
A fiatalok képzésének és lehetőségeinek 
biztosítása. Alkalmazza a FAO fiatal 

gazda gyakorlati képzési programját, 
mellyel a fiatalok többek között a 
mezőgazdaságról, táplálkozásról és 
vállalkozási ismeretekben gyarapíthatják 
tudásukat. 

Részvétel
Részvétel a szakpolitikák és programok 
kidolgozásában, a nyomonkövetési 
folyamatokban, minden szinten. A 
tapasztalatok és a megszerzett tudás 
megosztása helyi szövetkezeteken 
keresztül.

Gazdálkodóbarát technológiák
A mobilalkalmazások és más digitális 
technológiák és szoftverek révén 
gyorsan hozzáférhetők és megoszthatók 
időjárási és piaci információk, valamint 
felfedezhetők innovatív gazdálkodási 
megoldások.

Fenntartható állattartás
Az állatok takarmányozásának javítása 
oly módon, hogy mérséklődjön 
az emésztőrendszeri fermentáció 
és a metánkibocsátás. A trágya 
újrahasznosítása. 

Felelősségteljes halászat
A vízi erőforrások megőrzése, kezelése 
és fejlesztése az ökoszisztéma és 
a biológiai sokféleség tiszteletben 
tartásával. Az illegális, nem 
bejelentett és szabályozatlan 
halászat megakadályozása és a kikötő 
szerinti állam intézkedéseiről szóló 
megállapodás támogatása.

FÓKUSZBAN: Dimitra klubok és a 
nemi szerepek
A FAO Dimitra klubjai célja a vidéken 
élők, különösen a nők elismertségének 
javítása, illetve a tudásmegosztás és 
a párbeszéd elősegítése. A Kongói 
Demokratikus Köztársaság Tshopo 
megyéjében élő nők és férfiak  Dimitra 
klubban vitatják meg a halászati 
kérdéseket, melyek korábban kizárólag 
a férfiakra tartoztak. Úgy döntöttek, 
hogy bevonják a nőket is a halászatba, 
melynek eredményeképp nőtt a 
háztartások által kifogott halmennyiség 
és a jövedelmük, ezáltal az egész 
közösség jóléte.
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FÓKUSZBAN: A kultúrnövények 
sokfélesége és a földgazdálkodás
A fenntartható gazdálkodás egyik 
kulcsa a változatosságban rejlik. 
A bioüzemanyagok és a dúsított 
élelmiszerek népszerűsége miatt 
megnövekedett földhasználat növeli 
a mezőgazdasági biodiverzitás 
fenntartásának szükségességét is. 
Különböző növények ültetése hozzájárul 
az egészséges talajok fenntartásához, 
a beporzáshoz, a kártevők és 
betegségek és – a légköri szén-dioxid 
csökkentésével – az éghajlatváltozás 
hatásainak megfékezéséhez. 
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MIT TEHET A PRIVÁT SZFÉRA?

Cégek és magánvállalkozások, 
méretüktől fügettlenül, 
sokat tehetnek az éhezés 
felszámolásáért. 

Az élelmiszerpazarlás 
megszüntetése
Javítani a raktározási, feldolgozási, 
szállítási és értékesítési folyamatokon. 
A SAVE FOOD globális partnerség, a 
FAO és a Messe Düsseldorf GmbH 
irányítása alatt, további ötleteket ad.               
(www.fao.org/save-food).

Előnyben a helyi 
A fejlődő országok gazdaságának 
támogatása és költségcsökkentés az 
alapanyagok és szolgáltatások helyi 
beszerzése révén.

Tudásmegosztás
Cégek, melyek hatékony megoldásokkal 
rendelkeznek a hulladék csökkentésére, 
a környezet védelmére vagy az éhezés 
és az alultápláltság leküzdésére, 
megoszthatják tudásukat állami és privát 
szervezetekkel. Technológiai óriások, 
mint a Google, mobilalkalmazásokat 
és digitális eszközöket fejlesztettek 
a szélsőséges időjárás és a növényi 
kártevők által okozott károk enyhítésére.
 
A pénzügyi integráció 
előmozdítása
A pénzügyi szektor arra kereshet 
megoldást, hogy hitelhez vagy pénzhez 
juttassa a háztartásokat, amiből azok 

helyi szinten fedeznék alapvető és 
mezőgazdasági szükségleteiket. A 
MasterCardnak már működik ilyen 
kezdeményezése például Kenyában. 

A nők helyzetének előmozdítása
A szegénység csökkentésében 
kulcsfontosságú, hogy a nők ugyanazon 
foglalkoztatási lehetőségeket élvezzék, 
mint a férfiak.

Együttmőködés tudományos 
intézményekkel 
Stratégiai partnerségben a tudományos 
és kutatóintézetekkel fontos és releváns 
tudás keletkezhet. 

Erőforráshatékonyság és felelős 
megoldások
Kisebb víz- és energiafelhasználás, 
alacsonyabb  hőmérséklet fűtési 
szezonban. A termékek és szolgáltatások 
beszerzése kíméletes, környezetbarát 
gyakorlatokat követő partnerektől. 
A fenntartható módszerek előnyben 
részesítése. A tenger gyümölcseivel 
foglalkozó vállalkozások például 
követhetik a felelősségteljes halászatra 
vonatkozó magatartási kódexet.      
(www.fao.org/fishery/code).

Magasabb élelmiszerbiztonság
Az élelmiszerlánc egészén jobb 
élelmiszerbiztonságra és minőségre 
kell törekedniük az élelmiszeripari 
vállalkozásoknak és a gyártóknak, 
különösen a fejlődő országokban. 
A globális vállalatok, mint a Mars, 
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Tudta?
• A legtöbb éhező és alulnövekedésben szenvedő gyermek 

konfliktusok által sújtott térségben él. 

• A világ legpusztítóbb katasztrófáinak több mint 80%-a 
éghajlati vonatkozású.

• A világszerte előállított élelmiszer harmada vész kárba. 
A fejlett országok lakossága mintegy 680 milliárd dollár 
értékű élelmiszert pazarol el, míg a fejlődők 310 milliárdot, 
ami összesítve megközelíti az 1 billió dollárt.

MIT TEHETÜNK MI?

Az éhezés felszámolásáért mindenkinek tennie 
kell, és az előnyökből is mindenki részesül. 

A kormányok, szervezetek, gazdák és a magánszektor óriási 
hatást gyakorolhatnak az éhezés felszámolására, de egyedül 
kevesek a megvalósításhoz. Mindenkinek bele kell tennie a 
részét, minden nap: erőforrásaink tudatosabb használatával, 
tápláló étrend követésével, a pazarlás csökkentésével, 
fenntarthatóbb életmóddal és az ezekre vonatkozó ötletek 
és vélemények megosztásával. Az éhezés felszámolásával 
kapcsolatos legfrissebb híreket figyelemmel kísérheti a FAO 
honlapján, a Facebookon, Instagramon és a Twitteren.

támogatják a nemzetközi szabványokat a biztonságosabb és 
egészségesebb élelmiszerekért.

Terjesszük az üzenetet #ZeroHunger
A média vagy kommunikációs területen aktív vállalkozások 
tájékoztathatnak az éhezés elleni harcról, követve a Thomson 
Reuters és mások példáját. #ZeroHunger

Partnerségek létrehozása
A tudás és erőforrások megosztása, az innovatív stratégiák 
és új lehetőségek felfedezése érdekében a vállalkozások 
partnerségeket építhetnek ki egymással, vagy civil és állami 
szervezetekkel. 

Partnerség a FAO-val
Vezető globális vállalatok működnek együtt a FAO-val, hogy 
új technológiákat fejlesszenek, megosszák tapasztalatukat és 
segítséget nyújtsanak. 
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ENSZ Élelmezésügyi és 
Mezőgazdasági Szervezete 

1068 Budapest, Benczúr utca 34.

www.fao.org/wfd
#WFD2018

Élelmezési világnap
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági 
Szervezete (FAO), minden év október 
16-án – az Élelmezési világnapon – a 
szervezet 1945-ös alapítására emlékezik. 
Szerte a világon több mint 150 országban 
tesznek ugyanígy, ezzel az ENSZ egyik 
legjelentősebb napjává emelve az 
eseményt. A cél felhívni a figyelmet az 
éhezőkre, hogy az élelem, a megfelelő 
táplálék még nem biztosított mindenki 
számára. Az Élelmezési világnap egy fontos 
alkalom, hogy mindenkiben tudatosítsuk: 
képesek vagyunk felszámolni az éhezést 
akár egy emberöltő alatt is, így mi lehetünk 
az a generáció, amely számára az éhezés 
ismeretlen fogalom. De ezért közösen kell 
tennünk.
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