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ÉHEZÉS

• Éhínség : élelmiszerek tartós hiánya, valamint a drágasága miatt bekövetkező táplálékhiány.

• Akut élelmiszerhiányról beszélünk, ha a személy nem jut elegendő élelemhez; megélhetése és túlélése 

veszélyben van. Ez nem azonos a krónikus éhezéssel, amikor a személy hosszabb ideje nem jut a normál, 

aktív élethez szükséges ételhez.

• Az alultápláltság leggyakoribb oka a nem megfelelő élelmiszerellátás. 

• Afrika és Ázsia egyes részein a lakosság 80%-a szenvedhet az alultápláltság valamilyen formájától, az 
éhezés nagyon nagy problémát jelent a szegény, fejlődő országokban.

• Azok a gyerekek, akik éheznek, kisebbek, törékenyebbek az átlagnál, sokkal könnyebben betegednek meg 
fertőző betegségekben.

• Minden hatodik ember nem jut elegendő mennyiségű vagy megfelelő minőségű ételhez.

• Az alultápláltság minden harmadik gyermeket érint a fejlődő világban.

• 23 millió embert érint a Száhel-övezet és a Szomáli-félsziget jelenlegi élelmiszerválsága.



KERESZTÉNY BIBLIÁBAN ÍRNAK RÓLA

• Éhínséget már a bibliában is megemlítenek. 

• Különböző okokból keletkezhetett: csapadék tartós elmaradása, (Ám 4,7k; Hag 1,10k; Jer 14,4), sáskák, 

háborúk pusztítása (Jóel 1; Jer 14,15).

• Egyiptomban a Nílus áradásának a kimaradása, városok körülzárása, kiéheztetése.

• Éhínség idején az élelmiszerek ára rendkívül magasra ugrott (2Kir 6,25). Ostromlott városokban előfordult, 

hogy anyák megették gyermekeiket (2Kir 6,28k).

• Bár az éhínség természeti csapásokra, háborúk következményeire vezethető vissza, Isten fenyítő eszköze is 

népe és az emberiség életében (Jer 24,10; 27,8; 29,17; Ez 14,21). Ilyen értelemben szerepel a végső idők jelei 

között is (Mt 24,7; Jel 6,5kk).

• Istennek gondja van azokra, akik őt félik, éhínség idején is van hatalma megtartani életüket, táplálni őket 

(1Kir 17,6.13kk; Zsolt 33,18k; Péld 10,3). Szükséges azonban, hogy a keresztyén emberek, gyülekezetek is 

megtegyenek minden tőlük telhetőt az éhínségtől sújtottak megsegítésére (ApCsel 11,29k).



HOL ÉHEZNEK MÉG MINDIG A VILÁGBAN?

• Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO) szerint 37 ország van kritikus állapotban és 

szorul állandó jelleggel nagy mennyiségű élelmiszersegélyre.

• Éhezés csoportosítása:

• Szélsőséges mértékű éhínség: pl. Kongói Demokratikus Köztársaság, Csád, stb.

• Veszélyes szintű éhínség: pl. India, Nepál, Etiópia, Szudán, Niger, Madagaszkár, 

Mozambik, stb.

• Súlyos éhínség: pl. Guatemala, Bolívia, Mongólia, Elefántcsont-part, Guinea, Szenegál, 

Kolumbia, Ecuador, Peru, Paraguay, Marokkó, stb.

• Mérsékelt szintű éhínség: pl. Kína, Szíria, Thaiföld, Kolumbia, Ecuador, Peru, Paraguay, 

Marokkó, stb.

• Alacsony szintű éhínség: pl. Argentína, Uruguay, Szlovákia, Románia, 

Horvátország, Ukrajna, Moldova, Egyiptom, stb.





TEENDŐ AZ ÉHEZÉS ELKERÜLÉSÉRE!

• 950 millió embernek nincs mit ennie. 

• Naponta 24 000 ember hal éhen a világban. 

• Világszerte 300 millió gyerek nem kap a szervezete fejlődéséhez szükséges táplálékot. 

• Évente 11 millió kisgyerek hal meg éhség vagy alultápláltság következtében.

• A polgárháború sújtotta övezetekben, mint például Szudán, a gyerekek 60 százaléka marad élelem nélkül.

• Az 5 éves korig bekövetkező halálesetek egyharmadát elégtelen táplálkozás okozza.

• Az alultápláltság több embert öl megmint egyes betegségek.

• 64 millió ember süllyedt vissza ismét a szegénységbe a 2008-as gazdasági válság miatt.

• A kínai kormány az 5 évnél fiatalabb gyerekek körében 7 százalékra csökkentette az alultápláltság arányát.

• Indiában él a világ 230 millió éhezője, ez a legnagyobb egy országra jutó szám. A helyi hagyományok szerint 

a nők gyakran utolsókként jutnak a tányér közelébe a családi étkezéseknél, még akkor is ha várandósok.



EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK
• 1999-ben a világ vezető gazdasági nagyhatalmai az ENSZ közbenjárásával elhatározták, hogy eltörlik a Föld színéről a szegénységet, 

és ennek érdekében kitűzték a Millenniumi Fejlesztési Célokat (MDG). 

• A programjának célkitűzései:

• Felére csökkenteni a létminimumon és az alatt élők számát

• Kétharmaddal (66 százalékkal) csökkenteni a gyermekhalandóságot

• Háromnegyeddel (75 százalékkal) csökkenteni a várandós anyák halandóságát

• 2015-re 22 millióval csökkenteni az éhezők számát

• Pozitív fejlemények történtek

• 1999 és 2005 között évente 1 százalékkal sikerült csökkenteni a szegénységet.

• Ázsiában a gyerekek körében 1990-ben mért 44 százalékos éhínségi rátát mára 30 százalékra tudták lenyomni, Afrikában 38 

százalékról 34 százalékra.

• Az élelmezési szervezetek naponta 4000 embert mentenek meg az éhhaláltól.

• Banglades, Indonézia, Brazília és Mongólia jól halad, feljöjjenek arra a szintre, amit a Millenniumi Fejlesztési Célok jelöltek ki.

• Banglades leelőzte Indiát a gyermekhalandóság csökkentésében, Vietnam pedig Kínát. 

• Kínában évente 730 000 gyermek hal meg.

• A Világbank azt javasolta, hogy évente 6 milliárd dollárt költsenek az éhezők élelmezésére a jelenlegi 300 millió dollár helyett.



MIT KÍNÁL A JÖVŐ? I.

• A Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO) 2002-ben úgy ítélte meg, hogy 2030-ig a 

népesség évente 1,1 százalékkal nő, 

• 1999 óta újabb egymilliárddal bővült az emberiség, ami a leggyorsabb egymilliárdja volt a 

népesség növekedésének, aligha beszélhetünk lassuló népességgyarapodásról. 

• Ennek fényében kétséges az is, hogy 2030-ig valóban végbemegy-e a nyomorgók számának 

csökkentése egymilliárdról 440 millióra. 

• 2030-as szint sem érné el az 1996-os Világ Élelmezési Csúcstalálkozó által deklarált célt

• A világ legnagyobb összefüggő éhségövezete Afrika déli része, a Mezőgazdasági és Élelmezési 

Szervezete (FAO) nincs egyedül azzal a meglátással, hogy itt, az úgynevezett “szubszaharai” 

térségben nem fog jelentősen csökkenni az éhezők száma, inkább a világ más tájain lévő

fejlődő országokban várható számottevő javulás. 



MIT KÍNÁL A JÖVŐ? II.

• A szervezetnek “csak” 100 millió ember ellátáshoz 5,2 milliárd dollárra lenne szüksége.

• Hangadó testületek továbbra is hirdetik, hogy a 2050-re jósolt 9 milliárd fős népesség esetén is 

van elegendő élelem a Földön, hogy mindenkit ellássanak – feltéve, ha okosan osztják szét az 

erőforrásokat és nyersanyagokat. De sok a kétkedő hang is.

• A Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete (FAO) előrejelzései szerint a mezőgazdasági 

termelés 2020-ig átlagban 12 százalékkal nő, míg Latin-Amerikában 75 százalékkal, Ázsiában 53 

százalékkal, a volt szovjet tagállamokban pedig 58 százalékkal.

• A szervezet vezetői úgy vélik, 83 milliárd dollárra kellene növelni a fejlődő országok 

mezőgazdaságának juttatott támogatást. 

• Globális szinten 70 százalékos termelés-növekedés lenne elérhető 40 év alatt, hogy a 2050-re 

jósolt 9 milliárd lélekszámú emberiség minden tagja tisztességes ellátásban részesüljön.



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

• Forrás:

• https://www.mozaweb.hu/

• https://www.erdekesvilag.hu/

• https://www.arcanum.hu/

• http://ecolounge.hu/

• https://unicef.hu/ 

https://www.erdekesvilag.hu/
https://www.arcanum.hu/
http://ecolounge.hu/

