
Какво трябва да постигне светът до 2030 година?
• Да се сложи край на глада и да се осигури за всички достъп до здравословна храна през 
цялата година.
• Да се сложи край на всички форми на недохранване и да се осигури храна за 
подрастващите, бременните и възрастните хора.
• Да се удвои производителността в селското стопанство и да се осигури за всички 
равен достъп до производствени и водни ресурси.
• Да не се допускат екстремни природни явления, суша, наводнения и други бедствия, 
постепенно да се подобрява качеството на почвата.
• Да се защитава генетичното разнообразие от растения, семена, животни. 
• Да се увеличат инвестициите в инфраструктурата на селските райони.

Време е да преосмислим как отглеждаме, поделяме и консумираме нашата храна. Ако се 
подкрепят селскостопански програми, съобразени с човека и мястото, където живее, 
ако се защитава природата, ще има достатъчно ресурс за достойно изхранване на 
всички хора. Точно сега обаче това не се случва, има разграждане на биологичното 
разнообразие, има промени на климата, а вследствие от това има много природни 
бедствия и много хора, мигриращи към по-плодородни земи.
Нужна е промяна в глобалната селскостопанска система, ако искаме да има храна за 
795 млн. гладни хора днес и за увеличилото се с още 2 млрд. души население на света 
до 2050 г. 

Факти и данни:
• В глобален мащаб един на 9 души е недохранен.
• По-голямата част от гладните хора на света живеят в развиващите се страни, 
където 12,9% от населението е недохранено.
• Азия е континентът с най-много гладни хора.
• Лошото хранене причинява половината от смъртните случаи на деца под пет години 
– 3,1 млн. деца всяка година.
• 66 млн. деца от началния курс отиват на училище гладни в развиващия се свят, само 
в Африка броят им е 23 млн.
• 1,4 млрд. души в света нямат достъп до електричество, повечето от тях живеят в 
села на развиващия се свят. Енергийната бедност е висока бариера за 
производството на храна и за намаляване на глада.
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Занимание „Игра с пликове за бързо хранене”
Помолете участниците да седнат в кръг и им кажете, че ще получат закуска или лакомства. 
Това, което участниците няма да знаят предварително е, че разпределението на 
лакомствата няма да е справедливо.

Цел на заниманието: 
Да се покаже значението на неравния достъп до храна;  да се стимулира разговор за 
различните начини, по които можем да отговорим на недостига на храна в нашата общност. 

Необходими материали:
• Кутии с дребни соленки, бонбони и други лакомства, които децата предпочитат 
• Хартиени пликове за бързо хранене (според броя на участниците) 
• Малка бяла дъска или флипчарт с маркери 
Примерно разпределение на материалите – примерът се отнася за група от 25 души: 
• 8 плика – без лакомства 
• 8 плика – 5 дъвки или една суха паста 
• 8 плика –10 дъвки или две сухи пасти 
• 1 плик – пълен с лакомства
 Време: 30 минути 

Указания за дейността:
Направете така, че приблизително равен брой участници да получат или празни пликове, или 
пликове с малък брой лакомства, и само един от учениците да получи пълния плик.
Обяснете на участниците, още докато седят на масите или в кръг на земята, че им давате 
лакомства. 
Давайте им пликовете плътно затворени, за да не виждат съдържанието. Учениците не бива 
да ги отварят докато не получат инструкция от водещия. Добра идея е да напълните празните 
пликове със смачкана хартия, за да изглеждат като другите. 
След като всички са получили пликовете, кажете им да ги отворят. Дайте им минута да 
осмислят какво се е случило. 

Въпроси за дискусия:
• Как се чувствахте да сте този, който получи най-пълния плик с лакомства? Какви бяха 
началните ви мисли? 
• Как се чувствахте да сте сред тези, които нямаха нищо в пликовете си? Какви бяха 
първите ви мисли? 
• Можете ли да направите паралел с реалния живот във вашата общност? Или между тази 
игра и неравния достъп до храна и други ресурси в света?
 • Как можем да намерим решение за справедливото разпределение на лакомствата, които 
днес раздадохме? Какви стъпки можем да предприемем в нашата общност?

Сещате ли се за ситуации, подобни на тази?

Какво е устойчиво земеделие? 

Земеделието е стопански отрасъл, който ни снабдява с храна и продукти, незаместими за 

съществуването ни. С развитието на технологиите, механизацията, увеличеното използване на 

изкуствени торове и препарати за растителна защита се увеличава добивът, но се активизират 

процесите на ерозия и опустиняване на земята, засоляване, вкисляване, заблатяване, замърсяване с 

тежки метали и др. За ограничаване на тези негативни процеси възниква концепцията за „устойчиво 

земеделие“. Терминът „устойчиво земеделие“ се появява след въвеждането на термина „устойчиво 

развитие“ през 1992 г. на срещата в Рио де Жанейро и е пряко свързан с него. Концепцията на 

устойчивото земеделие се основава на принципа, че настоящите нужди на човечеството от 

продуктите на земеделието не трябва да лишават бъдещото поколение от възможността да 

задоволява собствените си нужди. 

Устойчивото земеделие е свързано с умерено и правилно използване на почвените ресурси така, че 

земята да има възможност да запази плодородието си.


