Globalny pajączek
Ponad miliard ludzi na świecie cierpi głód i niedożywienie, z czego
ponad 90 procent żyje w krajach rozwijających się, w przeważającej
większości na terenach wiejskich.
Blisko 90% upraw na świecie (w tym obszary pastwisk)
przeznaczonych jest na produkcję pokarmu dla zwierząt.
Gdyby zebrać wszystkich głodujących na świecie, zaludniliby cały
kontynent, a liczba jego mieszkańców byłaby większa od ludności
Ameryki Północnej i Europy Zachodniej razem wziętych.

Każdego dnia 25 tysięcy osób, dorosłych i dzieci, umiera z powodu
głodu i powiązanych z nim przyczyn.
Pod koniec 2009 roku 30 krajów (w tym 20 afrykańskich) wymagało
niezwłocznej pomocy żywnościowej.
Amerykańskie krowy każdego roku zjadają ilość pokarmu, którą
można byłoby wyżywić wszystkich mieszkańców Indii oraz Chin
(razem 2mld), czyli 1/3 ludzkości!
Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wyrzucają 25%
wyprodukowanego jedzenia.

Polacy w ciągu roku marnują około 4 mln. ton żywności (można by
było nią wypełnić trzy stadiony narodowe).

Jedna szósta mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia

Jedynie 2% cierpiących z niedostatku pitnej wody żyje w Europie,
65% pochodzi z Azji, 27% z Afryki.

Każdego dnia około 4 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób
związanych z niedostatkiem czystej wody. Oznacza to, że
statystycznie co 20 sekund umiera jedno dziecko.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że dziecko urodzone
w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko,
które przyszło na świat w kraju rozwijającym się.

W państwach dotkniętych niedostatkiem wody jest ona
często przedmiotem spekulacji. W Delhi (Indie) jej cena
jest zawyżona nawet 489 razy.

Mieszkaniec Polski zużywa każdego dnia około 135 litrów wody,
mieszkaniec kraju rozwijającego – 10 litrów.

Kobiety i dziewczynki z krajów Globalnego Południa przebywają
dziennie średnio 6 km niosąc 20 litrów wody, by zaspokoić
najbardziej podstawowe potrzeby swoich rodzin.

8000 litrów wody zużywa się podczas produkcji jednej pary butów

90% wód kanalizacyjnych w krajach rozwijających się trafia do wód
powierzchniowych bez oczyszczenia

2400 litrów wody jest potrzebne do wyprodukowania jednego
hamburgera (150 g)

Inicjatywa fair trade składa się na mniej niż 1% światowego handlu.

Według sondaży 54% konsumentów w Danii zna ideę
sprawiedliwego handlu, w Polsce jest to 10% konsumentów.

65% ankietowanych w Polsce uważa, że sieci handlowe powinny
stosować etyczne praktyki wobec swoich dostawców, nawet jeśli
przełożyłoby się to na wyższe ceny produktów w sklepach.

Zaledwie 1% ankietowanych konsumentów twierdziło,
że napotykają w polskich sklepach produkty
sprawiedliwego handlu bardzo często.

Szacuje się, że półtora miliona pracowników i producentów bierze
udział w inicjatywie fair trade w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce.

i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody.

W 2009 r. hodowcy kawy zainwestowali 14,5 mln euro ze środków
pochodzących z premii sprawiedliwego handlu w projekty
społeczne lub rozwój potencjału ekonomicznego swych organizacji.

Szacuje się, że rynek Sprawiedliwego Handlu w Polsce zwiększył
się w 2009 roku o około 20%.

20% kawy kupowanej przez Brytyjczyków i blisko 50%
bananów kupowanych w Szwajcarii to produkty
z logo sprawiedliwego handlu.

Na Wybrzeżu Kości Słoniowej pojawiły znane są udokumentowane
liczne przypadki niewolniczej pracy dzieci na plantacjach kakaowca,
nierzadko po 12-14 godzin na dobę.

Ponad 2 mln 300 tys osób (34% populacji świata) żyje w krajach
gdzie wolność osobista i prawa człowieka nie są respektowane.

W Afganistanie czytać i pisać potrafi zaledwie
15% kobiet i dziewcząt.

W Botswanie oczekiwana długość życia w chwili narodzin wynosi
41 lat (w Polsce 74 lata).

W Angoli w 2008 roku bezrobocie wynosiło ponad 50%
(w Polsce 9,5%).

26% dzieci w Afryce w ogóle nie rozpoczyna nauki,
a wśród ponad 70% tych, które mają do niej dostęp,
tylko połowa kończy szkołę podstawową..

Szacuje się, że dzieci stanowią do 40 procent sił zaangażowanych
w konflikt w Demokratycznej Republice Konga, a 40 procent tych
dzieci to dziewczynki.

W wojny w Afganistanie, Angoli i Sierra Leone, bezpośrednio
zaangażowanych było 40.000 dzieci. W konflikty na Wybrzeżu
Kości Słoniowej i w Sudanie wciągnięto ponad 25.000 dzieci.

Z raportów wynika, że na przełomie 2006 i 2007 r. aż 9 milionów ludzi
na świecie, opuściło swoje ojczyzny w poszukiwaniu bezpieczeństwa,
ze względu na zagrożenie życia, zdrowia i wolności.

Mieszkańcy krajów rozwijających się 80-krotnie częściej cierpieli
w ostatnich latach z powodu negatywnych skutków zmian
klimatycznych niż obywatele krajów wysoko rozwiniętych.

Gdyby poziom mórz podniósł się o 1 metr, to 22 miliony
Wietnamczyków musiałoby opuścić miejsce zamieszkania,
a 18% terytorium Bangladeszu znalazłoby się pod wodą.

Według prognoz w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat
wskutek zmian klimatu grupa ludzi głodujących może
powiększyć się o 600 mln.

W 2008 roku 20 milionów ludzi zostało wysiedlonych
z zamieszkiwanych terenów z powodu skutków zmian klimatu.

1 miliard najbiedniejszych ludzi na świecie pozostawia emituje
zaledwie 3% gazów cieplarnianych do atmosfery.

1 miliard najbogatszych mieszkańców globu jest odpowiedzialnych
za połowę światowej emisji dwutlenku węgla.

19 milionów mieszkańców Nowego Jorku emituje więcej CO2
niż 766 milionów ludzi zamieszkujących 50 najbiedniejszych
krajów świata.

Kraje rozwijające się odczują około 75 – 80% skutków zmian
klimatycznych – zmian spowodowanych głównie przez państwa
rozwinięte.

Przy wzroście temperatury o 2 stopnie,
jedynie na kontynencie afrykańskim dodatkowe 40 – 60 milionów
ludzi będzie narażonych na zarażenie malarią.

W krajach bogatych średnia liczba zgonów na jeden przypadek
klęski żywiołowej wynosi około 20, a w krajach najbiedniejszych
liczba ta wzrasta do około 1000.

Susza w Etiopii w 2005 roku zwiększyła liczbę
niedożywionych dzieci o 2 mln osób.

Permanentny głód dotyka przynajmniej co siódmego mieszkańca
naszej planety.

