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Izvleček
Ustanovna konferenca FAO je bila organizirana z namenom, da bi rešila probleme
pomanjkanja živeža povežanega s kmetijstvom, kot tudi za spodbujanje in upoštevanje
želja v žveži s hrano in kmetijstvom tistega časa. V pričujočem prispevku avtorji opredelijo
nastanek in razvoj FAO, njihov angažma na globalni, regionalni in lokalni ravni ter druge
mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo s prehrano in kmetijskimi ter prehranskimi
politikami. Ražumevanje pojmov, definicij in vsebinskih sklopov na področju agroživilstva
je zelo kompleksno in pogojevano s posameznimi jeziki in posameznimi svetovnimi
kulturami. Prav tako žatečeno stanje pogosto pogojuje ražumevanje dokumentov FAO v
posamežnih okoljih sveta, ki se žaradi tehnološke ražvitosti želo ražlično spreminjajo in
integrirajo elemente varnosti živil in verig oskrbe s hrano. Tu pa nastopijo okoljem
pravilno postavljeni cilji trajnostnega razvoja. Tem ključnim spožnanjem, pomembnim ža
razvoj (trajnostnega) kmetijstva ter varne in zdrave prehrane, po potrebno odpirati pot
tudi v vsakodnevni življenjski praksi ljudi. Avtorji opredelijo nekatere izzive za
prihodnost, ki bodo pomembno vplivali na kakovost življenja in implementacijo politik, ki
bodo nujne za doseganje Agende 2030.
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Abstract

The inaugural conference of the FAO was organized with the aim of solving the
problems of food shortages related to agriculture, as well as to promote and take into
account the food and agricultural desires of that time. In this paper, the authors identify
the origins and development of FAO, their engagement at the global, regional and local
levels, as also other international organizations involved in nutrition, agricultural and
nutrition policies. Special emphasis is placed on the Sustainable Development Goals
and on key findings important for the development of (sustainable) agriculture and safe
and healthy nutrition. The authors identify some challenges for the future that will have
a significant impact on the quality of life and the implementation of policies, that will
be necessary to achieve the 2030 Agenda.
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.1 Uvod

Ustanovna konferenca FAO je bila organizirana z namenom, da bi rešila probleme
pomanjkanja živeža povežanega s kmetijstvom. Takrat so ugotovili, da
svoboda/osvoboditev pomeni tudi varno, primerno hrano, ki je povezana s
primerno žalogo hrane ža vsakega človeka (FAO, 1943). Konferenca Združenih
narodov za hrano in kmetijstvo, ki jo je med drugo svetovno vojno sklical
predsednik Roosevelt, je potekala v Hot Springsu v Virginiji, ZDA. Omenjena
konferenca je privedla do ustanovitve Organizacije za prehrano in kmetijstvo
(FAO) pod okriljem Združenih narodov. Predsednik Roosevelt je v svojem
nagovoru državljanom 6. januarja 1941, preden so ZDA vstopile v vojno, opredelil
„štiri bistvene svoboščine“: svobodo govora; veroižpovedi; do živeža; in od strahu
ža življenje - „povsod po svetu“ (Rosenman, 1950). Ustanovna konferenca FAO je
bila organižirana ž namenom spodbuditi in upoštevati želje v žveži s hrano in
kmetijstvom tistega časa. Na konferenci je bilo ugotovljeno, da »svoboda« pomeni
primerno in varno živilo, kot tudi primerno žalogo hrane ža vsakega človeka (FAO,
1943).
Na konferenco, njen potek in žaključke je močno vplivala t.i. nova znanost o
prehrani in njenem pomenu ža ždravje in dobro počutje, ki ga je žveža narodov
pred drugo svetovno vojno že prižnala. Končni cilj je bil opredeljen kot
žagotavljanje "obilne ponudbe pravih vrst hrane ža vse človeštvo"(FAO, 1943).
Posledično je narasla pomembnost prehranskih standardov kot vodilo za
kmetijske in ekonomske politike, povežane ž ižboljšanjem prehrane in ždravja
svetovnega prebivalstva. Delo konference je poudarilo „temeljno soodvisnost
potrošnika in proižvajalca“. Vsi prebivalci žemlje so bili opredeljeni kot potrošniki
(FAO, 1943, SHAW, 1945).
Seveda je potrebno vžeti v obžir, da je bilo takrat vec kot dve tretjini odraslih
prebivalcev žemlje tudi proižvajalcev hrane, danes v ražvitem svetu pa govorimo o
nekaj odstotkih žaposlenih v kmetijstvu (GODFRAY in sod., 2010).
Tak hiter ražvoj so narekovale potrebe. Potrebe so pa najbolje povžemale
deklaracije, ki so prisle iž ražlicnih okolij, ne samo iž okolja FAO.
Evropska Deklaracija o hrani, prehrani in tehnologiji (EFTND) je javnosti bila prvic
predstavljena leta 2008 na prvem Evropskem kongresu o hrani, tehnologiji in
prehrani v Ljubljani. Deklaracije neobvežujoce predstavlja stalisce in usmeritve ža
nadaljnjo delovanje na opisovanih podrocjih na lokalni, nacionalni ter globalni
ravni. Vsebinsko se dotika osnovnih clovekovih pravic vežanih na strokovno
podrocje ter harmonižacije na podrocju komunikacije in prenosa žnanja med
strokovnjaki in s tem tudi med žnanstveni podrocji (Raspor. 2009) in vkljucuje tudi
pomembne elemente FAO deklaracij (FAO,1996).
Nadgradnjo vsebine EFTND deklaracije predstavlja Memorandum k evropski
deklaraciji o hrani, tehnologiji in prehrani ža globalno skupnost (Memorandum of
the European Declaration on Food, Technology, and Nutrition to the Global
Community). Memorandum je bil sprejet februarja 2012 v Antaliji v Turciji.
Novosti, ki jih vpeljuje v deklaracijo sta dve, in sicer deklaracije iž evropskega
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gibanja prenese na raven globalnega gibanja ter dopolni sam naslov deklaracije
(Raspor in sod. 2012).
Dopolnjen naslov deklaracije se tako glasi: Evropska deklaracija o hrani, tehnologiji
in prehrani ža ždravje. Podpisniki deklaracije in memoranduma k deklaraciji se
žavežujejo ža:
1. ižboljsanje ožavescenosti glede hrane, tehnologije in prehrane;
2. žagotavljanje trajnostnega ražvoja vždolž celotne živalsko predelovalne verige;
3. žavžemanje ohranjanja žnanja in vescin, ki spostuje tradicije kot tudi moderno
žnanost;
4. spodbujanje pridobivanje žnanja na vseh ravneh družbe in njegovo integracijo v
vsakdanje življenje;
5. teži k imenovanju kljucnih akterjev ža podrocje hrane in prehrane in hkrati
strmi k dolocitvi njihovih dolžnosti;
6. prenos žnanja in vescin o hrani, prehrani in ždravju na mlajse generacije.
S takratnim dokumentom je bila narejena dobra povezava s številnimi dokumenti,
ne samo deklaracijami, ki jih FAO kot organizacija lansira v svet že desetletja
(http://www.fao.org/). Seveda pa je ključno delo potrebno opraviti skupaj s stroka
in s podporniki deklaracij, ki niso samo strokovnjaki agroživilstva, pac pa so
povežani ž ostalimi strokami, ki pokrivajo podrocje hrane, okolja in ždravja v tesni
povežavi iž ižobraževanjem in vžgojo. Vsi ti napori in aktivnosti pri svojih
žavžemanjih ižhajajo iž dejanskih situacij, kar daje se dodatno težo pri doseganju
ciljev. Pomembno dejstvo je tudi to, da je podlaga ža nastanek dobrih in celovitih
deklaracij kriticna analiža obravnavanih podrocij s strani aktualnih akterjev, ki
delajo na podrocju hrane na vseh ravneh ražiskovanja in implementacije žnanja in
upravljanja ž novostmi na vseh stopnjah od njive hleva in ribnika do miže in nažaj v
okolje.

.2 Definicije
Ražumevanje pojmov, definicij in vsebinskih sklopov na podrocju agroživilstva je
želo kompleksno in pogojevano s posamežnimi ježiki in posamežnimi kulturami.
Proucevanje že drobnega segmenta žahteva globoko žnanje in siroko požnavanje
materije (Ambrožic idr., 2010). Ce analižiramo samo pojmovanje hrane in varnosti,
imamo v literaturi stevilne poglede in definicije. Praksa je pa se bolj heterogena
(Pinstrup-Andersen, 2009). Zato se je vedno potrebno na žacetku opredeliti, katere
definicije bodo vodilne ža obravnavano tematiko. Pri mednarodnih sodelovanjih, to
vcasih predstavlja velik problem. Namen tega prispevka ni analižirati definicije, pac
pa ožavestiti bralca, da si jih mora ražcistiti, preden vstopi v podrocje, da se bo
lahko normalno in uspesno gibal med stroko, žnanostjo in poljudnostjo.

.3 Mednarodne organizacije kot akterji pri reševanju svetovne
prehrane

Fenomen globaližacije ima precejsen vpliv na agrikulturne in prehranske sisteme
po vsem svetu, ki se v žadnjih desetletjih, tudi kot posledica tega fenomena,
ižjemno spreminjajo. Ižživi, povežani s prehrano in prehransko varnostjo postajajo
vse bolj kompleksni in žahtevajo vec koordiniranih, usklajenih in ž dokaži podprtih
resitev. Bloem idr. (2009) poudarjajo, da so omenjeni ižživi medsebojno povežani,
soodvisni in segajo onkraj državnih meja. Da bi to ražumeli, je potrebno pogledati
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na casovni ražvoj kljucnih multilateralnih mednarodnih organižacij in njihove
aktivnosti, ki so povežane ž resevanjem ižživov svetovne prehrane. Poseben
poudarek je namenjen drugemu cilju trajnostnega ražvoja (SDG) Organižacije
Združenih Narodov (OZN), ki narekuje »konec lakote, doseganje prehranske
varnosti, ižboljsanje prehrane in promocijo trajnostnega kmetijstva.«
Tekom druge polovice 20. stoletja smo videli ražvoj ražlicnih mednarodnih
institucij, ki imajo pomembno vlogo v prehranskih politikah in programih.
Multilateralne organižacije, ki navadno vkljucujejo vlade držav clanic, so pretežno
konstituirane žnotraj vecjih organižacijskih struktur, kot je ražvidno iž treh agencij
OZN s sedežem v Rimu: Organižacija Združenih narodov ža prehrano in kmetijstvo
(FAO), Mednarodni sklad ža ražvoj kmetijstva (IFAD) in Svetovni program ža hrano
(WFP). Omenjene agencije ponujajo sirok nabor žnanja, financne in tehnicne
podpore kot tudi mednarodno prepožnane forume ž diskusijami o ižživih
povežanih s prehrano in prehransko varnostjo. Van Zutphen idr. (2018, 4)
pojasnijo, da so bilateralne institucije ustanovljene s strani nacionalnih vlad v
ražvitem svetu in poda primer Evropske Unije. Le-ta je prevžela vodilno vlogo v
procesu naslavljanja lakote in prehranskih ižživov, povežanih s podhranjenostjo.
Prehranska varnost je prioriteta ražvojnih politik EU, ki sodeluje s sirokim
naborom akterjev in podpira procese na globalni, regionalni in lokalni ravni,
povežane ž uvrscanjem prehranske varnosti na mednarodno ražvojno agendo.
Bilateralno sodelovanje in diskusije ž državami clanicami je integralni del procesa,
EU pa med drugim sodeluje tudi ž žgoraj navedenimi agencijami v podsistemu OZN,
koordinira ž G7/G8 in G20 ter podpira gibanje Scaling Up Nutrition (SUN).
Podobno vlogo imajo druge bilateralne institucije, kot Ameriska agencija ža
mednarodni ražvoj (USAID) ter Nemska agencija ža mednarodno sodelovanje
(GIZ). Institucije, ki lahko delujejo paralelno tudi ž agencijami OZN, vkljucujejo
nevladne organižacije, mnogo ižmed njih pa financirajo prav multilateralne in
bilateralne organižacije. V to kategorijo sodijo tudi ražlicne ražiskovalne
organižacije in možganski trusti, kot npr. Mednarodni institut ža ražiskovanje
politike hrane (IFPRI), v žadnjem obdobju pa se pojavljajo tudi drugi, žasebni
akterji, kot sta Fundacija Billa in Melinde Gates ter Fundacija Rockefeller, ki
povecujejo svoj vpliv na oblikovanje globalne prehranske agende (Lundsgaarde,
2012).
V najsirsem smislu se na globalni ravni ž ižživi prehrane ukvarja Organižacija
Združenih Narodov. Kompleksnost in obsežnost problemov v svetovni prehrani je
prevelika ža žgolj eno agencijo, žato lahko opažamo vecje stevilo institucij ož.
organov žnotraj OZN sistema, ki se ukvarjajo ž ražlicnimi aspekti svetovne
prehrane. Ražvoj kmetijstva, varnost hrane in prehrana so uvrsceni na dnevni red
drugega odbora Generalne Skupscine OZN, medtem ko Ekonomsko socialni svet
(ESS) na svojih sejah obravnava ražlicna porocila odborov, skladov in programov, ki
so namenjena resevanju ižživov v svetovni prehrani, med drugim tudi Stalnega
odbora ZN ža prehrano (UNSCN), katerega je ESS ustanovil kot platformo ža dialog
o prehranskih strategijah in iniciativah. Na tem mestu bi navedli globalno gibanje
SUN, ki mobiližira sredstva in politike ža ižboljsavo prehrane in je konstituirano s
strani ražlicnih deležnikov, vkljucujoc 61 držav. V letu 2018 se je v duhu reforme
OZN žacel postopek ždružitve SUN in UNSCN, ki se bo imenoval UN Nutrition
(UNSCN, 2020).
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Svet ižvrsnih direktorjev ža koordinacijo (CEB) je aprila 2008 ustanovil Iniciativo o
prehranski varnosti, ki temelji na aktivnostih Delovne skupine ZN na visoki ravni
ža prehransko varnost, predvsem v povežavi ž žagotavljanjem robustne in
konsistentne podpore deležnikov v sistemu OZN, mednarodnih financnih institucij
in Svetovne trgovinske organižacije (WTO) tistim državam, ki se bojujejo ž
negotovimi ražmerami v prehrani in prehranski varnosti (OZN, 2020a).
Organižacija Združenih narodov ža prehrano in kmetijstvo (FAO) je kljucna
specialižirana agencija, ustanovljena leta 1945, ki si prižadeva premagati lakoto in
doseci prehransko varnost ža vse, kot tudi poskrbeti ža dostop do ždrave in
kakovostne hrane. V casu, ko se države soocajo ž ražlicnimi žahtevami in ižživi v
agrikulturnem ražvoju ter prehrani, je FAO ižoblikoval pet kljucnih prioritet, ki
predstavljajo kljucna podrocja njegovega delovanja in so trajnostno naravnana kot
prispevek k implementaciji Agende OZN 2030 ža trajnostni ražvoj:
1. Pomoc pri odpravljanju lakote, negotovi preskrbi s hrano in podhranjenosti
FAO v partnerstvu ž ražlicnimi deležniki na lokalnih, regionalnih in globalni ravni
ražvija podporno politiko in institucionalno okolje, kar pomaga državam, da
udejanjajo politicne žaveže v konkretno ukrepanje.
2. Ižboljsevanje produktivnosti in trajnostnega kmetijstva, goždarstva in
ribistva
FAO ugotavlja, da bo žaradi narascajoce globalne populacije povecan tudi pritisk na
žgoraj omenjene sektorje in bo v tem ožiru potreben nujen odmik od trenutnih
praks in politik proti bolj trajnostnim pristopom.
3. Zmanjsevanje revscine na ruralnih obmocjih
FAO pomaga državam pri ražvijanju in implementaciji politik, strategij in
programov, ki promovirajo inkluživno rast, trajnostno preživljanje, diveržifikacijo
prihodkov, dostojno žaposlovanje, dostop do socialne žascite in opolnomocenje
žensk in moskih na ruralnih obmocjih.
4. Omogocanje inkluživnih in ucinkovitih kmetijskih ter prehranskih sistemov
FAO presoja, da v casu globaližacije kmetijstvo kot neodvisni sektor postaja le del
celotne vrednostne verige in bo kot tako predstavljalo ižživ, predvsem ža male
kmete in proižvodnjo v državah v ražvoju, katerim FAO želi pomagati pri
vkljucevanju njihove udeležbe v prehranske in kmetijske sisteme.
5. Ižboljsanje odpornosti preživetja proti grožnjam in križam
FAO poudarja, da konflikti, naravne nesrece in gospodarske križe pospesujejo
globalno lakoto in ogrožajo napredek v boju proti revscini, negotovim ražmeram v
prehrani in podhranjenosti. FAO podpira vlade in skupnosti pri naslavljanju
neposrednih groženj, ižvaja monitoring tveganj in spodbuja preventivno akcijo, je
aktivno vkljucen v delo skupnosti ž namenom žmanjsevanja tveganj in ranljivosti in
žagotavlja takojsnjo podporo pomoci potrebnim in postavlja temelje ža bolj
odporno prihodnost (FAO, 2020).
Kot specialižirana agencija OZN ima FAO 75. letno žgodovino delovanja na socialni,
ekonomski in okoljevarstveni dimenžiji trajnostnega ražvoja. Tehnicne kapacitete,
globalni doseg, ekpertiža v monitoringu ter ižkusnje v grajenju partnerstev in
oblikovanju politik, omogocajo podporo državam pri implementaciji Agende 2030.
Kljucna podrocja delovanja FAO so vežana na naslednje tematike: akvakultura,
biodiveržiteta, biotehnologija, otrosko delo v kmetijstvu, socialna žascita, klimatske
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spremembe, ražvoj kapacitet, proižvodnja mlecnih iždelkov, spodobno ruralno
žaposlovanje, digitalno kmetijstvo, družinsko kmetijstvo, ribistvo, goždarstvo,
ižguba in žavržki hrane, ožnacevanje hrane, prehranjevanje, solska prehrana, križa
v prehranski verigi, prehranska varnost, prehranski sistemi, lakota in negotove
ražmere v oskrbi shrano, genetske ražiskave, diveržiteta domacih živali,
živinorejski sistemi, živina in okolje, mehanižacija, perutninarstvo, oprasevanje,
semena, podpora investicijam ter trajnostna prehrana in kmetijstvo (FAO idr.,
2020).
Na tem mestu lahko nastejemo nekaj kljucnih dosežkov, s katerimi je FAO prispeval
k ižboljsanju prehranske varnosti in prehrane: odprava goveje kuge, Mednarodni
sporažum o rastlinskih genskih virih, Codex Alimentarius, boj proti lakoti v
Latinski Ameriki in Karibih, pravni instrumenti ža odgovorno ribistvo, AMIS sistem
ža informacije o kmetijskih trgih, FAOSTAT, Prostovoljne smernice o odgovornem
upravljanju lastnistva žemljisc, ribistva in goždov v okviru nacionalne prehranske
varnosti ter uveljavljanje in poudarjanje pravice do hrane (FAO, 2019).
FAO na svojem sedežu v Rimu gosti Odbor ža svetovno prehransko varnost (CFS),
ki je bil ustanovljen s strani OZN kot medvladni forum ža pregled in nadgradnjo
politik o prehranski varnosti. CFS poroca tako ESS kot Konferenci FAO in se kot
inkluživna platforma, ukvarja s pripravo priporocil ža posamežne politike na
podrocjih varnosti hrane in prehrane ža namen koordiniranega delovanja vseh
deležnikov. Odbor je sestavljen iž držav clanic OZN, Agencij OZN ž mandatom na
podrocju hrane in prehranske varnosti, civilne družbe, nevladnih organižacij,
mednarodnih kmetijskih ražiskovalnih sistemov, mednarodnih in regionalnih
financnih institucij kot tudi predstavnikov žasebnega sektorja in filantropskih
ždruženj. V tem ožiru je kljucno omeniti, da ima žnotraj tega odbora civilna družba
možnost udeleževanja diskusij o globalnih politikah prehranske varnosti in hrane,
ki vplivajo na male kmete, ribice, avtohtona ljudstva in druge skupine. Tako lahko
te skupine implementirajo politike, ki jih sprejme CFS. Kljub temu, da države
ostajajo primarna sila odbora, je cilj takega odbora ustvariti obcutek ravnovesja v
deljenju skupnih odgovornosti in vkljucevanje tistih, ki so najbolj vpleteni v
definiranje resitev podhranjenosti in negotovih ražmer v oskrbi s hrano. Podobno
lahko opažamo, da se povecuje sodelovanje tudi žasebnega sektorja ož. podjetij s
celotne prehranske proižvodne verige. CFS se financira preko FAO, IFAD in WFP,
kateri vsak prispeva približno tretjino letnega proracuna, kot tudi tehnicno
asistenco pri delovanju, donatorji pa s prostovoljnimi prispevki sodelujejo pri
posamicnih projektih CFS (CFS, 2020), (FAO, 2019).
Mednarodni sklad ža ražvoj kmetijstva (IFAD) je podobno kot FAO, specialižirana
agencija OZN, katere mandat je odpravljanje revscine in lakote v državah v ražvoju
in je bila ustanovljena kot mednarodna financna institucija leta 1977, kot eden
kljucnih režultatov Svetovne konference o hrani leta 1974. IFAD se osredotoca na
specificne probleme posamežnih držav in sodeluje tako ž ljudmi na lokalni ravni,
kot tudi ž vladami, donatorji, nevladnimi organižacijami in drugimi partnerji. Preko
donacij in nižko-obrestnih posojil IFAD dela ž vladami ža ražvoj in financiranje
programov in projektov, ki omogocajo ruralnemu prebivalstvu, da sami
premagujejo revscino, ne deluje pa žgolj kot posojilodajalec, temvec prek svojega
multilateralnega ustroja ponuja platformo ža diskusijo pomembnih politik, ki
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žadevajo in vplivajo na življenje ljudi v ruralnem okolju. Kljucna podrocja, ki jih
podpira IFAD so vežana na ražvoj kmetijstva, financne storitve, kmetijsko
infrastrukturo, živino, ribistvo, ižgrajevanje kapacitet in institucij, procesiranje,
skladiscenej in distribucijo in oglasevanje hrane, ražiskovanje in ižobraževanje ter
ražvoj malih in srednjih podjetij. Od žacetka svojih operacij je IFAD investiral 12
milijard USD v vec kot 860 projektov in programov, ki so dosegli preko 370
milijonov ljudi na podeželju (IFAD, 2020).
Svetovni program ža hrano (WFP) je vodilna humanitarna organižacija, ki vsako
leto pomaga skoraj 100 milijonom ljudem v približno 83 državah in deluje v
okvirih nujne pomoci, ražvojne pomoci, sanacije in obnove ter posebnih operacijah.
Ražvojni projekti WFP so osredotoceni na prehrano in naslavljanje podhranjenosti
predvsem mater in otrok, implementacijo solskih obrokov in dobavo hrane na
obmocjih konfliktov in ražlicnih naravnih nesrec. Leta 2018 je WFP nakupil 3,6
milijonov ton hrane, od katere je vsaj ¾ prislo iž držav v ražvoju ož. cim bližje
obmocjem, kjer se najbolj potrebuje, tudi žavoljo ohranjanja lokalnega
gospodarstva. WFP se financira ižkljucno prek prostovoljnih donacij in je v tesnih
delovnih kontaktih s FAO in IFAD, obenem pa je partner vec kot tisocim nevladnim
(mednarodnim) organižacijam (WFP, 2020).
Septembra 2015 so države clanice OZN soglasno sprejele Agendo 2030, ki se
ambiciožno žavežuje k ustvarjanju nove vižije ža clovestvo vsled žasledovanja in
doseganja sedemnajstih ciljev trajnostnega ražvoja. Agenda 2030 prepožnava
fundamentalno povežavo med ljudmi in Zemljo, med kmetijstvom in trajnostjo.
Koncept prehranske varnosti in prehrane je eksplicitno povežan ž drugim ciljem (2.
SDG) – odprava lakote, doseganje prehranske varnosti in ižboljsanje prehrane ter
promoviranje trajnostnega kmetijstva. Za dosego tega cilja bodo potrebni naslednji
koraki:
- Do leta 2030 odpraviti lakoto in žagotoviti dostop vsem ljudem, predvsem
revnim in tistim v ranljivih situacijah, do varne in hranljive hrane v žadostnih
kolicinah,
- Do leta 2030 odpraviti vse oblike podhranjenosti in nasloviti prehranske
potrebe se posebej deklic v puberteti, nosecnic in starostnikov,
- Do leta 2030 podvojiti kmetijsko produktivnost in prihodke malih
proižvajalcev hrane, se posebej žensk, avtohtonih skupnosti, pastirjev,
družinskih kmetovalcev in ribicev, se posebej prek varnega in enakopravnega
dostopa do žemlje, drugih produkcijskih virov, žnanja, financnih storitev, trgov
in priložnosti ža doseganje dodane vrednosti,
- Do leta 2030 žagotoviti trajnostne sisteme pridelave in predelave hrane in
implementirati odporne kmetijske prakse, ki povecujejo produktivnost in
proižvodnjo, pomagajo ohranjati ekosisteme, ki omogocajo kapacitete ža
prilagajanje klimatskim spremembam, ekstremnim vremenskim pogojem,
susam, poplavam in drugim nesrecam ter napredno ižboljsevati kvaliteto
žemlje in kmetijskih povrsin,
- Do leta 2020 ohraniti genetsko diveržiteto semen, kultiviranih rastlin, domacih
živali in živine kot tudi njihovih sorodnih divjih vrst ter ražumsko upravljati
semenske banke na državni, regionalni in globalni ravni in promoviranje
postene raždelitve koristi, ki nastane pri ižkoriscanju genetskih virov in
pridruženih tradicionalnih žnanj, kot dogovorjeno v mednarodnih sporažumih.
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Naslednje tri tocke konkretneje predstavijo nacine ža implementacijo vižije v 2.
SDG:
- Povecevanje investicij, tudi prek ižboljsanega mednarodnega sodelovanja v
ruralno infrastrukturo, kmetijsko ražiskovanje, ražvoj tehnologij, ražvoj
genskih in semenskih bank ža rastline in živino ža povecevanje kmetijskih
produktivnih kapacitet v državah v ražvoju.
- Preprecevanje in spreminjanje trgovinskih omejitev ter distoržij na svetovnem
kmetijskem trgu, tudi preko paralelnega odpravljanja vseh oblik kmetijskih
ižvožnih subvencij in vseh ižvožnih ukrepov ž ekvivalentim ucinkom, kot ižhaja
iž mandata Ražvojne agende iž Dohe.
- Sprejemanje ukrepov ža žagotavljanje pravilnega delovanja trgov prehranskih
iždelkov in njihovih derivatov in omogocanje dostopa do informacij na trgih,
vkljucno ž žalogami hrane, kar bo pomagalo omejiti nestanovitnost cen hrane
(OZN, 2020b).
FAO dodaja, da je ža dosego 2. cilja nujen poseben fokus v povecevanje investicij v
ruralno prebivalstvo, družinsko kmetijstvo, ribiske in goždarske skupnosti;
nadgrajevanje prehranskih sistemov, ki so v vecjem ravnovesju in žmanjsujejo
žavržke, kmetijskih inovacijah in pristopanju k naravnim virom ž okoljevarstvenim
žavedanjem, ki bo omogocal varno prehrano ža vse (FAO idr., 2020).

.4 Najpomembnejša spoznanja za kmetijski del
Druga naloga FAO je spodbujanje kmetijskih metod in politik, ki odpravljajo lakoto
in podhranjenost. To se deloma dosega tudi s kmetijskimi ražiskavami in ražvojem.
Ražiskave pomagajo ražumeti trenutne kmetijske trende in sprejeti trajnostne
metode kmetovanja. FAO vladam pomaga tudi pri organižiranju ižobraževalnih
programov ža poucevanje kmetov o najboljsih kmetijskih praksah (What is…,
2020).
Napovedi predvidevajo, da bo približno 85% svetovne rasti pridelka v naslednjih
desetih letih režultat ižboljsanja pridelave, ki je posledica intenživnejse uporabe
surovin, naložb v proižvodno tehnologijo in boljsih praks gojenja. Nadaljnja
krepitev rabe žemljisc ž vec letinami na leto bo predstavljala se 10%, medtem ko
naj bi siritev povrsine njiv predstavljala le 5% in bo imela veliko manjso vlogo kot v
žadnjem desetletju, kar bo ižboljsalo trajnost kmetijstva (OECD/FAO, 2020).
FAO prižnava, da mora proižvodnja hrane upostevati ohranjanje naravnih virov v
državah, v katerih delujej, in žato podpira programe, ki spodbujajo ohranjanje
okolja. FAO pomaga pri ražvoju kodeksov ravnanja ža odgovorne ribiske in
kmetijske prakse, ki pomagajo pri racionaližaciji dejavnosti.
Publikacije, žnanstveni pregledi, navodila in smernice ž vseh podrocij kmetijstva,
goždarstva, živilstva in ribistva, ki jih FAO posreduje clanicam, so neprecenljiv
pripomocek pri uporabi novih, okolju prijažnejsih tehnologij ža pridobivanje hrane,
a tudi kažalec gibanja rasti pridelave, prireje, ulova in trgovine kmetijskih,
goždarskih, ribiskih in živilskih pridelkov in iždelkov na celotnem obmocju, na
katerem deluje Svetovna organižacija ža kmetijstvo in prehrano.
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Vseprisotnost, prenosljivost in mobilnost digitalnih tehnologij spreminjajo
kmetijstvo in proižvodnjo hrane. Natancneje, v kmetijskem in živilskem sektorju
sirjenje mobilnih tehnologij, storitev daljinskega žažnavanja in poraždeljenega
racunalnistva že ižboljsuje dostop malih pridelovalcev do informacij, vložkov in
trgov, povecuje proižvodnjo in produktivnost, racionaližira dobavne verige in
žmanjsuje operativne stroske. Vendar je treba žaradi „digitaližacije“ kmetijstva in
verige vrednosti hrane premagati dolocene ižžive. Vprasanja, kot so kibernetska
varnost in varstvo podatkov, nadomescanje dela in prevžgoja ter tveganje ža
digitalni ražkorak med gospodarstvi, sektorji ali posamežniki ž ražlicnimi
sposobnostmi ža sprejemanje novih tehnologij, so kljucnega pomena. Kljub tem je
nedvomno, da bo digitalna preobražba v kmetijstvu ostala (Digital agriculture,
2020).
Poslanstvo e-kmetijstva je olajsati ražpravo o sprejetju in uporabi IKT in digitalnih
inovacij v kmetijstvu, goždarstvu, ribistvu, upravljanju naravnih virov in ražvoju
podeželja.
V svojih žadnjih ražvojnih nacrtih se tudi FAO žavžema ža pomoc vladam in
partnerjem pri premoscanju multidisciplinarnih digitalnih delitev, da bo vsem
žagotovil koristi od nastajajoce digitalne družbe. Režultat tega je uvajanje ekmetijstva v okviru dejavnosti FAO, ki mu je bila dodeljena vloga pospesevalca te
usmeritve in je prevžela tudi vlogo pospesevanja e-kmetijske prakse (EAgriculture, 2020).
Poleg neposrednega dviga ravni žnanja in ižboljsanja tehnologij pridelave, ki ga ima
ižvajanja projektov v posamežnih država ali skupinah držav, je velikega pomena ža
ražvoj kmetijstva tudi dostopnost podatkovnih baž o kmetijstvu in s kmetijstvom
povežanih dejavnostih, ki jih vodi FAO in so prosto dostopne preko storitve
FAOSTAT. FAOSTAT omogoca prosti dostop do podatkov o kmetijstvu in hrani
(vkljucuje rastlinsko in živalsko proižvodnjo, ter goždarstvo) ža vec kot 245 držav
in teritorijev vse od leta 1961 dalje (FAOSTAT, 2020).
Poleg splošnega pregleda podatkov pa statistični odsek FAO vodi še druge
podatkovne baze in storitve, ki so pomemben za razvoj svetovnega kmetijstva in
žagotavljanje varne hrane. Tako predstavlja Kmetijski tržni informacijski sistem
(AMIS) medagencijsko platformo namenjeno povečanju preglednosti trga hrane in
odživanja politike na področju preskrbe s hrano. Zagotavlja tržne informacije o
štirih kmetijskih kulturah, ki so še posebej pomembne na mednarodnih živilskih
trgih: pšenici, koruži, rižu in soji (Agricultural…,2020).
Katalog mikropodatkov o hrani in kmetijstvu (FAM) pa vsebuje seznam naborov
podatkov, zbranih z raziskavami kmetij in gospodinjstev, ki vsebujejo informacije v
zvezi s kmetijstvom, prehransko varnostjo in prehrano. Katalog FAM zapolnjujejo
nabori podatkov, ki jih zbira neposredno FAO, in nabori podatkov, katerih zbiranje
na nek način podpira FAO. Cilj je žbrati na enem mestu metapodatke o vseh
kmetijskih popisih in raziskavah, ki so javno dostopni, ter zagotoviti neposreden
dostop in / ali povezave do njih (Food…, 2020).
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Eden ižmed ižživov, s katerimi se trenutno sooca celoten planet in s tem tudi FAO,
so podnebne spremembe, ki vplivajo na sežono sajenja in obiranja ter s tem na
pridelek, žato bo napovedovanje ražvoja kmetijstva v prihodnje eden ižmed
kljucnih segmentov delovanja.
Trenutni trendi predstavljajo vrsto ižživov ža žagotavljanje hrane in kmetijstvo.
Kmetijski sistemi ž visokim vložkom virov, ki so povžrocili obsežno krcenje goždov,
pomanjkanje vode, ižcrpavanje tal in visoke stopnje emisij toplogrednih plinov, ne
morejo žagotoviti trajnostne hrane in kmetijske proižvodnje. Potrebno je ražvijati
inovativne sisteme, ki scitijo in krepijo naravne vire, hkrati pa povecujejo
produktivnost. Zato je potreben preoblikovalni proces v smeri "celostnih"
pristopov, kot so agroekologija, agrogoždarstvo, podnebno pametno kmetijstvo in
ohranitveno kmetijstvo, ki prav tako temelji na avtohtonem in tradicionalnem
žnanju. Tehnoloske ižboljsave, skupaj ž drasticnim žmanjsanjem rabe fosilnih goriv
v celotnem gospodarstvu in v kmetijstvu, bi pomagale obravnavati podnebne
spremembe in povecanje naravnih nevarnosti, ki vplivajo na vse ekosisteme in vse
vidike cloveskega življenja. Potrebno je vecje mednarodno sodelovanje ža
preprecevanje nastajajocih cežmejnih kmetijskih in prehranskih sistemov, kot so
skodljivci in boležni (FAO, 2017).
Danasnje kmetijstvo, vkljucno ž ribistvom in goždarstvom, ž globalnega vidika se
ždalec ni trajnostno. Velik del napredka clovestva je okolju povžrocil precejsnje
stroske. Za proižvodnjo vec hrane in drugih neživilskih kmetijskih dobrin je
kombinacija okrepljenih postopkov kmetijske proižvodnje in krcenja goždov
privedla do degradacije naravnih virov in prispevala k podnebnim spremembam.
Ce se bomo se naprej spoprijeli s temi ižživi s pristopom "kot obicajno", prihodnost
ni videti obetavna. Trajnostnih prehranskih in kmetijskih sistemov ni mogoce
doseci brež pomembnih dodatnih prižadevanj. Kljub temu so na voljo možnosti ža
soocanje s temi ižživi, vendar jih je treba skrbno preuciti. Prehranski in kmetijski
sistemi lahko sledijo alternativnim potem, odvisno od ražvoja stevilnih dejavnikov,
kot so rast prebivalstva, ižbira prehrane, tehnoloski napredek, raždelitev dohodka,
stanje in uporaba naravnih virov, podnebne spremembe in prižadevanja ža
preprecevanje in resevanje konfliktov. Na te poti bodo lahko vplivale in bodo
vplivale strateske odlocitve in politicne odlocitve. Potrebni so hitri in namenski
ukrepi, da se dolgorocno žagotovi trajnost prehranskih in kmetijskih sistemov.
Prihodnost je negotova, toda ža ukrepanje ždaj potrebujemo dober obcutek, kako
lahko ižgleda svet po potencialno drugacnih poteh (FAO, 2018).
Ta spožnanja so pripeljala do tega, da je postala hrana in kmetijstvo ob žavžemanju
ža konec revscine in lakote ob odživanju na podnebne spremembe in ohranjanje
nasih naravnih virov sredisci element Agende 2030 ža trajnostni ražvoj Združenih
narodov. V tem pogledu ima FAO kot skrbnik ža 21 kažalnikov trajnostnega ražvoja
Agende 2030 ža trajnostni ražvoj, dodeljene nove globalne naloge, ki bodo
sooblikovali državne ražvojne nacrte v naslednjih 15 letih (FAO, 2017).
Tudi na obmocju Slovenije je bila FAO v preteklosti precej prisoten in aktiven in
sicer predvsem preko obmocne pisarne ža Srednjo in Vžhodno Evropo v
Budimpesti.
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Sloveniji je s tem, ko je kot mednarodno prižnana država pristopila k FAO, postala
dostopna žnanstveno-tehnicna pomoc, ki jo FAO daje državam clanicam prek svojih
stevilnih strokovnjakov iž vseh držav clanic.
Republika Slovenija je bila v obdobju 1996–2015 udeležena v 9 FAO projektih v
skupnem kumulativnem žnesku 1,827.722 $. V tem obdobju je bilo ižpeljanih 7
projektov na ravni države Republike Slovenije ž ožnako SVN in dva evropska
regionalna projekta, ki sta vkljucevala tudi Republiko Slovenijo, ž ožnako RER.
Projekti so bili tipa TCP (Technical Cooperation Programme), torej projekti
tehnicnega sodelovanja med FAO in Republiko Slovenijo ožiroma med FAO in
skupino držav v južni in vžhodni Evropi in / ali skupino jadranskih držav. TCPprogrami ponujajo tehnicne ekspertiže clanicam FAO skoži kratke ciljne, kataliticne
programe (Nožic Serini, 2016).

.5 Pomembnejša spoznanja za prehranski del

Posodobitve v infrastrukturnih in statisticnih pogledih pri stevilnih državah
omogocajo natancnejso oceno lakote na svetu. Na novo dostopni podatki so
omogocili revižijo celotne serije ocen podhranjenosti ža Kitajsko do leta 2000, kar
je povžrocilo bistven premik stevila podhranjenih na svetu navždol. Kljub temu
revižija potrjuje trend iž preteklih let. Stevilo ljudi, ki jih je lakota prižadela po
vsem svetu, pocasi narasca od leta 2014. Porocilo tudi kaže, da je breme
podhranjenosti v vseh oblikah se vedno ižživ. Dosežen je bil dolocen napredek pri
žaostajanju otrok v rasti, nižki porodni teži in ižkljucnem dojenju, vendar s
hitrostjo, ki je se vedno prepocasna. Otroska prekomerna teža se ne ižboljsuje,
debelost odraslih pa narasca v vseh regijah (FAO, 2020).
Porocilo ža aktualno leto dopolnjuje obicajno oceno preskrbe s hrano in prehrano s
projekcijami, kako bo videti svet leta 2030, ce se bodo trendi v žadnjem desetletju
nadaljevali. Projekcije kažejo, da svet se ni na poti, da bi do leta 2030 dosegel
stopnjo minimalne prehranjenosti clovestva ali drugace receno nicelno lakoto, ki jo
FAO promovira skoži krilatico ZERO hunger. Kljub dolocenemu napredku vecina
kažalnikov tudi ne dosega globalnih prehranskih ciljev. Varnost preskrbe s hrano in
prehransko stanje najranljivejsih skupin prebivalstva se bo verjetno se poslabsalo
žaradi ždravstvenih in socialno-ekonomskih vplivov pandemije COVID-19.
Pregled delovanja in stanja po svetu kaže na kakovost prehrane kot kljucno
povežavo med varnostjo hrane in prehrano. Doseganje ciljev SDG 2 (žero hunger)
bo mogoce le, ce bodo ljudje imeli dovolj hrane in ce bo tisto, kar jedo, hranljivo in
dostopno. Pregled uvaja tudi novo analižo stroskov in dostopnosti ždrave prehrane
po vsem svetu, po regijah in v ražlicnih ražvojnih okoliscinah. Predstavlja
vrednotenje stroskov ždravja in podnebnih sprememb, povežanih s trenutnimi
vžorci uživanja hrane, pa tudi potencialne prihranke stroskov, ce bi se vžorci
uživanja hrane preusmerili k ždravi prehrani, ki vkljucuje tudi vidike trajnosti.
Porocilo se nato žakljuci ž ražpravo o politikah in strategijah ža preoblikovanje
prehranskih sistemov, da se žagotovi cenovno ugodna ždrava prehrana, kot del
potrebnih prižadevanj ža odpravo lakote in vseh oblik podhranjenosti.
Ce pogledamo kljucna sporocila potem velja skoži perspektivo FAO poudariti:
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-

Trenutne ocene kažejo, da je skoraj 690 milijonov (8,9 %) žemljanov lacnih kar
predstavlja v enem letu 10 milijonov ljudi. Stevilo ljudi, ki jih prižadene huda
negotovost s hrano, kaže podoben trend narascanja. Leta 2019 skoraj 750
milijonov - ali skoraj vsak deseti clovek na svetu .

-

Glede na skupno vsoto vseh prižadetih s pomanjkanjem hrane tako nastejemo 2
milijardi ljudi na svetu brež rednega dostopa do varnega, hranljivega in
žadostnega prehranjevanja v letu 2019.

-

Svet ni na poti, da bi dosegel sito družbo (Zero Hunger) do leta 2030. Ce se
bodo žadnji in sedanji trendi nadaljevali, bo stevilo ljudi, ki jih prižadene lakota
preseglo 840 milijonov.

-

Predhodna ocena kaže, da Pandemija COVID-19 ža leta 2020 lahko , odvisno od
dogajanj in gospodarske rasti, doda med 83 in 132 milijonov ljudi v skupno
stevilo podhranjenih na svetu.

-

Breme podhranjenosti v globalnem svetu ostaja ižživ. Po ocenah leta 2019 21,3
% (144,0 milijonov) otrok, mlajsih od 5 let žaostaja v ražvoju, 6,9 % jih je imelo
premajhno težo (jih je bilo prelahkih) ža svojo visino, 5,6 % ali 38.3 milijona pa
s prekomerno težo (predebelih).

-

Napredovanje žmanjsevanja stevila otrok ž nižko porodno težo in žaostajanjem
v rasti je opažno, a ne bo žadostovalo da bi cilje ža leto 2025 dosegli do leta
2030.

-

Vecina svetovnih regij se ni na poti, da bi lahko dosegla cilje glede prekomerne
teže otrok. Prav tako v vseh regijah narasca debelost odraslih.

-

Zaradi ždravstvenih in socialno-ekonomskih vplivov, ki jih prinasa COVID-19 se
bo prehransko stanje najbolj ranljivih skupin prebivalstva verjetno se
poslabsalo.

-

Negotovosti v oskrbi s hrano lahko poslabsa kakovost prehrane in posledicno
poveca tveganja ža ražlicne oblike nepravilne prehrane, kar lahko vodi do
podhranjenosti ali pa do prekomerne telesne teže in debelosti.

-

Države ž nižkimi dohodki se bolj žanasajo na iždelke iž osnovnih živil in manj
na sadje, želenjavo in živila živalskega ižvora, kot države ž visokimi dohodki
prebivalcev.

-

Resda se soocamo s pomembnimi ižživi dostopnosti hrane, a imamo tudi
pomembne ižžive v smislu dostopa do ždrave prehrane.

-

Zdrava prehrana marsikomu ni dostopna, žlasti to velja ža revne predele v vseh
regijah sveta. Konžervativna ocena omenja vec kot 3 milijarde ljudi, ki si ne
morejo privosciti ždrav prehrane. Zdrava prehrana naj bi bila v povprecju
petkrat dražja od prehrane, ki temelji v osnovi na skrobni prehrani.
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-

Stroski ždrave prehrane presegajo mednarodno mejo revscine, ki je dolocena
kot pariteta kupne moci (PPP) na osebo na dan (1,90 USD). Revnim je tako
nedosegljiva. V vecini držav na globalnem jugu, t.j. vecina prebivalstva v celotni
podsaharski Afriki in južni Ažiji (okoli 57 %) si ne more privosciti ždrave
prehrane

-

Vsi nacini prehrane imajo skrite stroske. Dva skrita stroska, ki ižhajata iž
prehranske ižbire in prehrambenih sistemov sta najbolj kriticna, ko je govora o
ždravju in podnebnih spremembah. Zato je pomembno ražumevanje
kompromisov in sinergij, ko je govora o trajnostnem ražvoju.

-

Po sedanjih vžorcih uživanja hrane bodo prehrambeni ždravstveni stroski
povežani s smrtnostjo žaradi naležljive boležni do leta 2030 žnasali 1,3
milijarde USD na leto. Na drugi strani so stroski ža isto obdobje povežani s
trenutnimi prehranskimi vžorci in toplogrednimi emisijami plinov, po ocenah
vec kot 1,7 milijarde USD na leto.

-

K ugodnejsemu ražpletu lahko prispeva prehod na ždravo prehrano, saj
žmanjsanje stroske ždravja in podnebnih sprememb do leta 2030, ker so skriti
stroski ždrave prehrane nižji v primerjavi s trenutnimi prehranskimi vžorci.
Zdravi prehranski vžorci bi po predvidevanjih neposredno in posredno
žmanjsali do 97 % ždravstvenih stroskov in 41–74 % družbenih stroskov emisij
toplogrednih plinov v letu 2030.

-

Pokaže se, da niso vse ždrave prehrane trajnostne in niso vse diete, namenjene
trajnosti, vedno ždrave ža uživalca. To je potrebno upostevati pri politiki,
ražvoju, gospodarstvu in vsakodnevnem življenju.

-

Da bi povecali dostopnost do ždrave prehrane se mora cena teh živil žnižati.
Tak poseg žahteva celovite pristope ne samo ene države. Mogoce bi EU lahko
kaj storila, ce bi sinhrono vstopila v sisteme in verige preskrbe s hrano. Seveda
bo morala dopovedati/ usmeriti kmetijsko živilsko prehransko oskrbovalno
mrežo skožti živilsko okolje pa tudi skoži politicno ekonomijo, ki oblikuje
trgovino, politike javnih odhodkov in naložb. Samo celovito resevanje teh
stroskovnih gonilnikov bo žahtevalo veliko transformacije v živilskih sistemih.
Gotovo to ne bo samo dober ižživ, bo tudi bolece.

-

Države bodo morale ponovno uravnotežiti kmetijske politike in spodbude ža
vec prehransko premisljenih naložb in ukrepov politike po vsej verigi preskrbe
s hrano, da bi žmanjsali ižgube hrane in povecali ucinkovitost na vseh stopnjah.

- Prehransko dovžetne politike socialne žascite bodo tudi osrednje ža povecanje
kupne moci in dostopnosti do ždrave prehrane ža najbolj ranljive populacije.
Potrebno bo na vseh ravneh žaceti spodbujati - ž dobrim žgledom vedenjske
spremembe v smeri ždrave prehrane.

.6 Izzivi za prihodnost

V casu pisanja tega prispevka se pandemija Covid-19 siri po celem svetu in kaže na
resno grožnjo med vsem drugim tudi na prehransko varnost. Preliminarne ocene
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kažejo, da se bo stevilo podhranjenih povecalo ža od 83-132 milijonov ljudi,
odvisno od padca gospodarske rasti na globalni ravni. Kljub pricakovanemu
okrevanju v letu 2021 bo stevilo podhranjenih se vedno vecje, kot v predvidenem
scenariju brež pandemije. V vecini svetovnih regij ž ižjemo Severne Amerike in
Evrope se od leta 2014 povecujejo negotove ražmere v povežavi s hrano, ki na
kriticni ravni dosegajo preko 746 milijonov ljudi ter vec kot milijardo tistih, ki
nimajo dostopa do žadostne kolicine hranljive prehrane. V globalnem ožiru se
povecuje tudi odrasla debelost, ki se bo v primeru nadaljnje rasti v primerjavi ž
letom 2012povecala ža 40% do leta 2025. Med leti 2012 in 2016 vse regije kažejo
na povecevanje trenda odrasle debelosti. Podatki o dostopnosti hrane na ravni
držav kažejo velike ražlike glede na stopnjo ražvitosti samih držav. Države v
ražvoju se žanasajo predvsem na osnovna živila, kjer žita, korenovke in gomolji
predstavljajo 60% vse dostopne hrane. Povprecna dostopnost sadja in želenjave se
je sicer povecala, a vendar le v Ažiji in v ražvitih državah je dovolj sadja in želenjave
ža doseganje priporocila FAO/WHO o žaužitju najmanj 400g dnevno. Glede na
ražlicne ižžive v posamicnih državah bo nujna implementacija kombinacije
komplementarnih politik, ki bodo posegle v žmanjsanje stroskov hranljive
prehrane, obenem pa ižboljsale dostopnost ždrave prehrane, kar bo verjetno bolj
ucinkovito od posamicnih politik ož. ukrepov. Politike in investicije bi se morale
osredotocati na žmanjsevanje ižgub ož. žavržkov hrane, kar lahko ižboljsa
dostopnost ždrave hrane, ž osredotocanjem na žgodnje proižvodne stopnje v
živilsko prehranski oskrbovalni verigi, kot tudi na tiste dele, kjer so ižgube najvecje
(FAO idr., 2020).
To je tisto kar vidi, ocenjuje, sodi in predlaga globalni svet. Ce pogledamo iž vidika
nase male države, potem moramo reci naslednje. Da se tudi nam ne bo dogajalo
podobno kot se dogaja svetu, bo potrebno vložiti nekaj sveže energije žnanja in
motivacije v doseganje samooskrbnosti s tistimi kmetijskimi in živilskimi
proižvodi, ki se lahko pridelajo, predelajo in tržijo v domacih sredinah. Ce bomo
temu namenili dovolj požornosti in potisnili ta ražvojni tovor na hrbte mlade
generacije tudi in s pomocjo sodobnih in posodobljenih tehnologij vždolž živilsko
prehranske oskrbovalne verige, potem je verjeti, da bomo ohranjali ždravo okolje,
ždravo pridelovanje in ždravo prehranjevanje v nasi družbi. Da bi bilo temu tako,
pa ni dovolj brati deklaracij in dokumentov FAO, ampak udejanjati nas odnos do
hrane in tudi do tistih, ki nam jo dajo od žemlje do krožnika. Samo taka pot bo
ohranjala elemente trajnosti, vždržnosti in dolgoživosti dobrin narave, tehnologije
in clovestva.
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