Harvest Craft, Haiti
Cel 2: Zero głodu
Cel 2 zrównoważonego rozwoju, jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju ustanowionych przez
Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. ma na celu wyeliminować głodu, osiągnąć bezpieczeństwo
żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. SDG 2 podkreśla
skomplikowane wzajemne powiązania między bezpieczeństwem żywnościowym, żywieniem, transformacją
obszarów wiejskich i zrównoważonym rolnictwem.
Pięć "celów wynikowych" to: położenie kresu głodowi i poprawa dostępu do żywności; położenie kresu
wszelkim formom niedożywienia; wydajność rolnictwa; zrównoważone systemy produkcji żywności i
odporne praktyki rolnicze; różnorodność genetyczna nasion, roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych i
domowych; inwestycje, badania i technologia.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych około 690 milionów ludzi mierzy się z głodem, co stanowi 10
procent ludności świata. Jedna na dziewięć osób jest narażona na głód każdego dnia, w tym 20 milionów osób
obecnie zagrożonych klęską głodu w Sudanie Południowym, Somalii, Jemenie i Nigerii. Niedożywienie
wzrasta od 2015 r., po tym jak przez dziesięciolecia spadało. Wynika to przede wszystkim z różnych napięć w
systemach żywnościowych, do których należą: wstrząsy klimatyczne, kryzys wywołany przez szarańczę oraz
pandemia COVID-19.

Haiti
Lata niestabilności politycznej i powtarzające się klęski żywiołowe utrzymują Haiti w zubożałym stanie. 55%
ludności Haiti żyje obecnie poniżej granicy ubóstwa.Ponad połowa całej populacji Haiti cierpi na przewlekły
brak bezpieczeństwa żywnościowego, a 22% dzieci jest przewlekle niedożywionych. Do przyczyn tej sytuacji
należą skrajne ubóstwo i częste klęski żywiołowe.
Napięcia polityczne na Haiti utrzymywały się i pogarszały w 2019 roku. Korupcja, inflacja, działalność
gangów i niedobory paliwa wywoływały regularne masowe protesty. Blokady, demonstracje i przemoc były
powszechne, zmuszając kraj do epizodów zastoju znanych jako "Peyi Lock" w lutym, lipcu i od września do
listopada 2019 r., utrudniając bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji
i wody.
Chociaż na Haiti wirus wydaje się być opanowany, wpływ globalnego spowolnienia gospodarczego i przerw
w handlu był druzgocący dla tego wyspiarskiego kraju, który w dużej mierze jest uzależniony od import.
Brakuje wielu artykułów pierwszej potrzeby, a ceny towarów i artykułów żywnościowych gwałtownie
wzrosły. Rodziny, których przetrwanie zależy od rolnictwa, handlu i gospodarki nieformalnej, doświadczyły
znacznych trudności finansowych, a niektóre z nich całkowicie straciły dochody.
Wielu Haitańczyków spożywa dietę niskiej jakości o niewielkim zróżnicowaniu. Ryby, mięso, nabiał i jaja,
które są bogate w białko i mikroelementy, były najrzadziej spożywanymi grupami żywności. Częściej
spożywano nasiona roślin strączkowych i orzechy, które również są dobrym źródłem białka i
mikroelementów, ale ponad jedna trzecia gospodarstw domowych nie spożywała poprzedniego dnia żadnych
owoców ani warzyw.
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Harvest Craft
Harvest Craft ma obecnie swoją siedzibę na Haiti i służy jako centrum dla mieszkańców, którzy uczą się, jak
samodzielnie uprawiać rolnictwo, będąc jednocześnie zatrudnionymi przez Harvest Craft. Personel składa się
z agronomów, czyli specjalistów w dziedzinie uprawy roślin i gleboznawstwa, którzy pracują nad dystrybucją
drzew i warzyw wśród rolników.
Intencją HCA jest określenie potrzeb lokalnych rolników haitańskich oraz przekazanie im wiedzy i zasobów
poprzez badania, szkolenia i seminaria. Rezultatem są skontekstualizowane rozwiązania, które mogą
generować żywność i dochody oraz stymulować lokalną gospodarkę agrarną. Projekt polega na zwiększeniu
produkcji lokalnej, gdzie rolnicy produkujący na własne potrzeby mogą poprawić swoje plony, środowisko i
praktyki stosowane po zbiorach, aby zwiększyć swoje marże zysku, a jednocześnie mieć możliwość
wyżywienia swoich społeczności.
Haiti jest najbiedniejszym krajem obu Ameryk. Prawie 2,5 miliona ludzi z 11 milionów żyje w skrajnym
ubóstwie, za mniej niż dwa dolary dziennie. Haitańczycy są w przeważającej mierze kulturą rolniczą, a duża
część populacji to rolnicy produkujący na własne potrzeby. Ta rzeczywistość stwarza zarówno problemy, jak i
szanse dla tego zmagającego się z problemami narodu.

1. Są narodem borykającym się z problemami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi
2. Brakuje kontekstowych badań w dziedzinie rolnictwa, które pomogłyby ulepszyć ten szeroko
rozpowszechniony sektor i promować samowystarczalność rolniczą
Możliwości obejmują wdrażanie strategii mających na celu rozwiązanie tych całościowych problemów
poprzez programy zalesiania i agroleśnictwa, edukację rolniczą i prowadzenie badań w kontekście Haiti, aby
zapewnić rozwiązania, które mają zastosowanie do ich skali, klimatu i unikalnego środowiska. Dzięki temu
Haiti będzie mogło osiągnąć suwerenność żywnościową , wyeliminować głód, zmniejszyć ubóstwo i
wyeliminować systemową zależność od pomocy zagranicznej.
W staraniach o zapewnienie holistycznego rozwoju, który jest prawdziwie transformacyjny, ze strategiami
skupionymi na zwiększeniu produkcji rolnej i poprawie dobrobytu społecznego lokalnych rolników i ich
rodzin, Harvest Craft uruchomił Haiti Center for Agroecology (HCA). HCA składa się z około 30 akrów, które

są przekształcane w działki demonstracyjne, na których prezentowane są różne techniki rolnicze i strategie
zarządzania. Dodatkowo, założono na miejscu szkółkę drzew i centrum rozmnażania, gdzie do końca 2019
roku ma zostać wyprodukowanych 100 000 drzew na potrzeby programów ponownego zalesiania i rozwoju
rolnictwa. Celem jest, aby liczba ta wzrastała każdego roku, aż do osiągnięcia pełnej wydajności.
Dodatkowo, co miesiąc organizowane są spotkania rolników, podczas których mogą dzielić się wiedzą i
zwracać uwagę na konkretne problemy, co pozwala na przeprowadzenie burzy mózgów i stworzenie
wspólnoty na miejscu.
Celem Harvest Craft jest walka z głodem i ubóstwem nie poprzez "rozdawnictwo" lub programy uprawnień,
ale poprzez wyposażanie rodzin w umiejętności, edukowanie ich z głęboką wiedzą kontekstualną, a
ostatecznie wzmocnienie ich zdolności do zapewnienia utrzymania siebie i swojej społeczności, nie będąc już
zależnymi od pomocy z zagranicy. Harvest Craft ma nadzieję, że uczestnicy staną się agentami transformacji
nie tylko w swoich własnych społecznościach, ale będą służyć jako zasoby dla innych krajów rozwijających
się, które również znajdują się w wielkiej potrzebie.
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Efekty działań
W ciągu ostatnich dwóch dekad sytuacja głodowa na Haiti ulegała stopniowej poprawie, a wskaźnik GHI
spadł o około 20 procent. Raport GHI ujawnia pozytywny rozwój wskaźników głodu od 2004-2008 r. i po raz
pierwszy od ponad dwóch dekad stwierdzono, że częstość występowania niskiej wagi w stosunku do wzrostu,
która jest silnym predyktorem śmiertelności wśród dzieci poniżej piątego roku życia, jest niska.
Działania Harvest Craft i innych instytucji pomogły uzyskać pewną odporność i bezpieczeństwo
żywnościowe na poziomie lokalnym. Postęp ten został jednak osłabiony przez częste klęski żywiołowe,
pandemię Covid-19 oraz słabe warunki gospodarcze na Haiti. Aby osiągnąć długoterminowe bezpieczeństwo
żywnościowe, konieczne są inwestycje rządowe w środki łagodzenia efektów zmiany klimatu i
przystosowywania się do niej, odpowiedzialne środki fiskalne oraz zapewnienie odpowiedniego rozwoju
społecznego.
SDG 2 a Polska
Głód to nie tylko problem krajów o niskich i średnich dochodach. Polska też się z nim zmaga, choć mniej
poważne niż Haiti. W efekcie wielu ubogich odżywia się niezdrowo, co powoduje niedobory witaminy D,
folianów, witaminy C, wapnia i jodu. Szczególnie narażone są niemowlęta, nastoletnie dziewczyny i kobiety.
Niedobór żelaza jest również problemem w Polsce, obserwowanym u około jednej czwartej dzieci i kobiet w
ciąży.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w 2017 r. raport, który ujawnia pogarszające się warunki życia klasy
pracującej. Z raportu wynika, że ponad pół miliona dzieci cierpi w Polsce z powodu głodu, a także ciężkiego
niedożywienia. Inne najważniejsze informacje zawarte w raporcie:

•
•

Ponad 170 000 polskich dzieci cierpi z powodu niedożywienia, co spowalnia ich wzrost i rozwój.
Ponad 260.000 dzieci rozpoczyna dzień bez śniadania. Dodatkowo, ponad 70 000 dzieci je tylko to,
co dostaje w szkole, ponieważ w domu brakuje im jedzenia

Statystyki te są szczególnie istotne w małych miejscowościach, gdzie występuje wysoki wskaźnik bezrobocia
i bezradności społecznej. Większość dzieci cierpiących z powodu głodu i niedożywienia pochodzi z rodzin
znajdujących się na skraju ubóstwa.
Polski rząd w ostatnich latach skupił się na poprawie warunków ekonomicznych swojego narodu. Musi jednak
zrobić więcej, aby wyeliminować głód i niedożywienie dzieci, szczególnie ze względu na efekty obecnej
recesji.
Khushi Sinha

Źródła:
Goal 2: Zero Hunger. United Nations Sustainable Development Goals. <http://www.un.org>
How Haiti Is Dealing With Poverty and Hunger Through Agriculture Innovation. Brendon Anthony, Craig
Erickson. Impakter. <http://www.impakter.com>
Haiti Center for Agroecology. Harvest Craft. <http://www.harvestcraft.org>
Haiti, a closer look at Hunger and Undernutrition. Październik 2019. Global Hunger Index. <http://
www.globalhungerindex.org>

Malnutrition and hunger in Poland. 3 Lipca 2017. Yana Emets. The Borgen Project. <http://
www.borgenproject.org.>

