16. OKTOBER
SVETOVNI DAN HRANE
“Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez
lakote.”

16. oktobra 1945 je bila v okviru Združenih narodov ustanovljena svetovna organizacija za
hrano in kmetijstvo FAO. Zato na ta dan praznujemo SVETOVNI DAN HRANE.
Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo FAO vsako leto določi temo svetovnega dneva
hrane. Letošnja tema svetovnega dneva hrane je »Naša dejanja so naša prihodnost« (Our
Actions are our Future).
Svetovni dan hrane nam ponuja priložnost za razmislek, da se poudari stisko več kot 820
milijonov kronično podhranjenih ljudi na svetu. Kar 151 milijonov otrok na svetu, mlajših od
5 let, je podhranjenih, kar pomeni, da nimajo možnosti in nikoli ne bodo dosegli primernega
fizičnega in kognitivnega razvoja. Po drugi strani pa se po podatkih FAO več kot četrtina
svetovnega prebivalstva (1,9 milijarde) sooča s problemom prekomerne hranjenosti in
debelosti. V okviru FAO se je Svetovni prehranski vrh zavzel, da se bo do leta 2030 po vsem
svetu odpravilo lakoto.
Na svetu se proizvede dovolj hrane za vsakogar, vendar odpraviti lakoto pomeni, da bo hrana
prišla v roke in usta vseh tistih, ki jo zares potrebujejo – predvsem revnim, izoliranim skupinam,
etničnim manjšinam, ki živijo na robu ekonomskega in socialnega stanja, žrtvam vojne in
žrtvam naravnih nesreč.
V Sloveniji problema kronične lakote ni, se pa strokovnjaki intenzivno ukvarjajo s tem, kako
odpraviti posledice neustreznega prehranjevanja in nezadostne telesne dejavnosti oziroma
posledične učinke nezdravega življenjskega sloga.

Prav je, da se zavedamo, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima organiziran sistem
prehrane otrok in mladostnikov. Ta organiziran sistem prehrane je urejen na nivoju države in je
tudi uzakonjen. Zato ima šola pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju
zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in
odgovornega odnosa do sebe in svojega zdravja.
Zato vas spodbujam k poglobljenemu razmišljanju in aktivnostim o pomembnosti prehrane in
prehranjevanja, čemur je tudi posvečen SVETOVNI DAN HRANE - 16. OKTOBER.
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