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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AIDS

Acquired immune deficiency syndrome (Syndrom získaného imunodeficitu)

BBC

British Broadcasting Corporation (Britský rozhlas)

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizace OSN
pro výživu a zem d lství)

GIEWS

Global Information and Early Warning System (Globální informa ní systém
v asného varování)

HDP

Hrubý domácí produkt

HIV

Human immunodeficiency virus (Virus lidské imunitní nedostate nosti)

IFAD

International Fund for Agricultural Development (Mezinárodní fond pro
zem d lský rozvoj)

IFPRI

International Food Policy Research Institute (Mezinárodní výzkumný institut
pro politiku výživy)

IGC

International Grains Council (Mezinárodní rada pro obilí)

UN

United Nations (Organizace spojených národ – OSN)

UNAIDS

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (Spole ný program OSN
pro HIV/AIDS)

UNDP

United Nations Development Programme (Rozvojový program OSN)

UNEP

United Nations Environment Programme (Program OSN pro životní prost edí)

UNSG

Secretary General of the United Nations (Generální tajemník OSN)

WFP

World Food Programme (Sv tový potravinový program)
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1 ÚVOD
Potravinový problém je rozebírán pom rn

asto, a to i v médiích. V poslední dob se

objevují p edevším zprávy o rostoucím po tu obézních lidí v rozvinutých státech a zvyšujícím
se výskytu onemocn ní zp sobených nadváhou. P í inou je nevhodné složení stravy, ale
hlavn

nadm rná spot eba potravin. Nadváha se tak stala civiliza ní chorobou vysp lého

sv ta.
Na druhé stran v rozvojových zemích žije p es 800 milion lidí trpících hladem. A
nejhorší formou hladu jsou opakující se potravinové krize a hladomory. Po ty potravinových
krizí, které zasahují obyvatele t etího sv ta, jsou každý rok uvád ny v desítkách. Sv t se ale o
t chto krizích v tšinou dovídá až v situaci, kdy zemím hrozí hladomor. Média nám pak
ukazují obrázky podvyživených obyvatel umírajících hlady s astým a zjednodušeným
konstatováním, že p í inou hladomoru je dlouhotrvající sucho. Následn si lidé ve vysp lých
zemích vytvo í p edstavu, že jedinou p í inou potravinové nejistoty obyvatel rozvojového
sv ta je sucho, a tak nemohou ke zlepšení jejich situace nijak p isp t, protože lov k po así
zatím porou et neumí.
P edstava, že sucho je jedinou p í inou potravinových krizí, je však mylná. Mnohé
oblasti sv ta jsou asto sužovány suchy a nepravidelnými srážkami (p íkladem m že být
velká ást Austrálie), lidé tam ale žijí v potravinové jistot a nikoho ani nenapadne, že by
jejich zemi mohl postihnou hladomor. Proto je z ejmé, že na vzniku potravinových krizí se
podílí i jiné faktory.
Toto téma jsem si vybrala proto, že v ím, že m žu poskytnou komplexní pohled na
problematiku vzniku potravinových krizí a hladomor . Jelikož se domnívám, že jednotlivé
p í iny se mohou na r zných místech sv ta lišit, rozhodla jsem se pro bližší zam ení na
oblast východní Afriky, odkud zprávy o opakujících se potravinových krizích a hladomorech
p icházejí nej ast ji.
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2 CÍLE PRÁCE
Hlavním cílem bakalá ské práce je vytvo ení komplexního pohledu na problematiku
vzniku potravinových krizí a hladomor v oblasti východní Afriky s využitím konkrétních
p íklad . Oblastí východní Afriky se míní následující státy: Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Ke a,
Súdán, Somálsko, Tanzanie a Uganda.

asov se autorka p i analýze jednotlivých p í in

potravinových krizí a hladomor bude soust edit na období od za átku 70. let 20. století až do
roku 2006.
V první kapitole budou vymezeny základní pojmy související s potravinovým
problémem, krátce bude také charakterizována sou asná situace v oblasti výživy.
V druhé a pro tuto práci nejd ležit jší kapitole budou analyzovány jednotlivé p í iny
potravinových krizí a hladomor , a to v rámci této kategorizace: p írodní podmínky, sociální,
demografické a environmentální faktory, ekonomické a politické faktory a ozbrojené
konflikty.
V následující kapitole bude zhodnocena d ležitost jednotlivých faktor podílejících se
na vzniku potravinových krizí a hladomor , také bude posouzen jejich potenciální význam do
budoucna.
V další kapitole bude diskutována problematika poskytování potravinové pomoci,
jakožto nástroje používaného k odvrácení potravinových krizí.
V záv re né kapitole budou navrhnuta možná ešení potravinového problému, v rámci
kterých budou vyjmenovány jednotlivé kroky d ležité pro zlepšení situace v oblasti výživy.
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3 POUŽITÁ METODOLOGIE
Pro zpracování bakalá ské práce byla použita rešeršn -kompila ní metoda sb ru a
t íd ní informací, které byly následn interpretovány. P i získávání informací bylo použito
elektronických i tišt ných zdroj . Jelikož šlo p edevším o anglicky psané zdroje, bylo nutné je
nejprve p eložit a až poté zpracovat.
Užite ným zdrojem byly dokumenty organizace FAO dostupné v elektronické podob
a stránky WFP, které byly využity p edevším pro zpracování ásti v nující se sou asné
potravinové situaci. Kapitoly zabývající se p í inami potravinových krizí a hladomor
vycházejí z n kolika významných zdroj .

asto citovaná jsou díla zam ená konkrétn na

problematiku hladu v Africe. Jde nap íklad o lánek Causing Hunger an overview of the food
crisis in Africa organizace Oxfam nebo knihu Famine in Africa: Causes, responses, and
prevention, kterou napsali auto i BRAUN – TEKLU – WEBB.
potravinovou pomoc vychází z elektronických zdroj

ást práce zam ená na

zabývajících se tímto tématem.

Klasifikace možných ešení potravinového problému, která je uvedena v záv ru práce,
vychází z knihy Globální problémy a sv tová ekonomika autor JENÍ EK – FOLTÝN.
Pro pot eby citace byl zaveden systém poznámek pod arou. Úplný seznam citací je
uveden na konci práce. P ímé citace v textu jsou dány do uvozovek. Poznámky pod arou
byly použity i pro vysv tlení n kterých pojm a uvedení dopl ujících informací.
Práce je dopln na obrázky, grafy a tabulkami týkajícími se daného tématu.
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4 CHARAKTERISTIKA POTRAVINOVÉHO PROBLÉMU
4.1 Vymezení základních pojm
Problematika hladu, do které pat í také potravinové krize a hladomory, je široká, a
proto je t eba rozlišit a definovat základní pojmy.
„Hlad je stav plynoucí z neschopnosti jedince p ijmout dostate né množství jídla pro
to, aby mohl vést zdravý a aktivní život.“1 Mezi základní typy hladu pat í hladov ní,
podvýživa, nedostatek stopových prvk , p edevším železa, jodu a vitamínu A, a podvýživa
zap í in na nemocemi, jako jsou nap íklad pr jmovitá onemocn ní, malárie a spalni ky.
Podvýživa je stav, kdy dochází k trvalému i sezónnímu nedostate nému p íjmu živin ve
strav , hladov ní je absolutní nedostatek jídla na ur itém území, ke kterému asto dochází ve
spojitosti s hladomory.2
V roce 1975 byl v asopise Science publikován lánek, v n mž se píše, že „hladomor
m že být definován jako vážný nedostatek potravin doprovázený významným zvýšením
lokální i regionální úmrtnosti“.3 Podobn hladomor chápe i spousta jiných autor , jako
nap íklad JENÍ EK a FOLTÝN, podle kterých „hladomor p edstavuje akutní nedostatek
potravin doprovázený epidemiemi, v jehož d sledku zem ou ádov miliony lidí“.4
Nicmén b hem 80. let 20. století se názory na to, jak definovat hladomor, podstatn
m nily, a na hladomor se za alo nahlížet také jako na sociální proces a spole enskou krizi.5
BRAUN, TEKLU a WEBB ve svém díle uvád jí, že „hladomor je široce rozší ený a extrémní
hlad, který z pohledu jedinc

zp sobuje prudkou ztrátu t lesné hmotnosti a zvýšení

chorobnosti, na úrovni celé spole nosti se projevuje zvýšením úmrtnosti a vážou poruchou
sociální innosti“, p edevším však hladomor vidí jako „katastrofální rozvrácení sociálních,
ekonomických a institucionálních systém , které se starají o výrobu, rozd lování a spot ebu
potravin“.6

1

BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 6)
KA ÁKOVÁ (2004, s. 58–60)
3
MAYER in HOWE – DEVEREUX (2004, s. 355), dostupné z <http://www.ids.ac.uk/ids/pvty/pdffiles/FamineIntensityMagnitudeScales.pdf>
4
JENÍ EK – FOLTÝN (2003, s. 118)
5
HOWE – DEVEREUX (2004, s. 356), dostupné z <http://www.ids.ac.uk/ids/pvty/pdffiles/FamineIntensityMagnitudeScales.pdf>
6
BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 1; 6)
2

11

Potravinová krize je asto spojována s pojmy potravinová nouze nebo nedostatek
potravin, n kdy jimi bývá dokonce zam ována. P edstupn m potravinové krize je narušení
potravinové bezpe nosti (tedy potravinová nejistota), p i emž Organizace pro zem d lství a
výživu (FAO) definuje potravinovou bezpe nost jako „dosažitelnost a stabilitu potravinových
zásob na národní úrovni domácností a jednotlivc “, kdy „potravinová bezpe nost domácností
je chápána jako fyzický a ekonomický p ístup k odpovídajícím potravinám pro všechny leny
domácností, bez náhlých rizik ztráty tohoto p ístupu“.7
Potravinové krize vznikají v místech, kde lidé nemají p ístup k dostate nému množství
výživných potravin. Mohou být zap í in ny p írodními pohromami, konfliktem, politickou
nestabilitou, ekonomickým úpadkem, nebo také nap íklad epidemií HIV. Hladomor nastává,
když se n které faktory podmi ující vznik potravinové krize ješt zhorší a zap í iní zvýšený
po et úmrtí na rozsáhlém území v d sledku podvýživy a nemocí.8 Hladomor je tedy nej ast ji
chápán jako poslední fáze krize.
Potravinové krize se z hlediska celkového po tu ob tí hladu podílejí p ibližn na 10 %
ob tí a hladomoru elí každoro n mén než 1 % sv tové populace. V tšina lidí totiž umírá
v d sledku chronické podvýživy.9 Na rozdíl od hladomoru, který je v dnešní dob pom rn
omezeným jevem vázaným svým výskytem p evážn na subsaharskou Afriku, je chronická
podvýživa astým problémem i dalších ástí sv ta, zvlášt jižní Asie.10

4.2 Situace v oblasti výživy ve sv t
Potravinový problém se netýká jen nedostatku jídla, ale také nadm rné spot eby a
nevhodného složení potravin, a to nejenom ve vysp lých zemích, ale i v mnoha zemích
rozvojových a transformujících se. Výskyt obezity u dosp lých dosahuje v n kterých zemích
západní Evropy a Ameriky až k 25 % a v n kterých oblastech východní Evropy až ke 40 %,
v Africe a Asii je obezita relativn neobvyklá. V roce 2000 se po et obézních lidí pohyboval
okolo 300 milion .11
Problém nedostatku potravin a hladu postihuje také velkou ást obyvatelstva, je však
charakteristický p edevším pro zem rozvojové. I když se podíl podvyživených lidí na

7

FAO in JENÍ EK – FOLTÝN (2003, s. 113)
BBC (2007b), dostupné z <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/4718787.stm>
9
KA ÁKOVÁ (2004, s. 58–59)
10
DRÈZE – SEN (1989, s. 8–9)
11
KA ÁKOVÁ (2004, s. 57)
8
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celkové populaci poda ilo b hem posledních 30 let 20. století výrazn

snížit, po et

podvyživených lidí na sv t z stává stále vysoký. (viz tab. 1) V regionech Latinské Ameriky
a Karibiku a Asie a Pacifiku se sice od roku 199612 snižuje jak celkový po et podvyživených
obyvatel, tak i podíl podvyživených na populaci, na druhé stran se však v subsaharské
Africe, na Blízkém východ a v severní Africe b hem posledních 11 let po et podvyživených
lidí zvýšil.
FAO odhaduje, že v období let 2001–2003 trp lo podvýživou 854 milion

lidí,

z ehož 820 milion žilo v rozvojových zemích, 25 milion v transformujících se zemích a
9 milion ve vysp lých zemích.13
Tab. 1: Podvýživa v rozvojovém sv t
Oblast
Asie a Pacifik
Latinská Amerika
a Karibik
Blízký východ a
severní Afrika
Subsaharská
Afrika
Rozvojový sv t
celkem

Po et podvyživených lidí
(v milionech)

Podíl podvyživených lidí na
celkové populaci (v %)

1979–81

1990–92

2001–03

1979–81

1990–92

2001–03

727

570

524

32

20

16

46

59

52

13

13

10

22

25

38

9

8

9

125

169

206

36

35

32

920

823

820

28

22

17

Zpracováno autorkou podle následujícího zdroje: FAO (2006c; 2002)

4.3 Situace v oblasti výživy v subsaharské Africe
Po et podvyživených lidí v subsaharské Africe stále stoupá. Mezi obdobím let 1990–
1992 a 2001–2003 vzrostl tento po et z 169 milion na 206 milion . Od roku 1996 se na
tomto r stu podílelo p edevším t chto p t zemí: Burundi, Demokratická republika Kongo,

12

Rok konání Sv tového potravinového summitu v ím , na kterém se sv toví líd i zavázali usilovat o
vymýcení hladu ve všech zemích a stanovili si za cíl snížit do roku 2015 po et podvyživených na polovinu. –
FAO (2006c, s. 4), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0750e/a0750e00.pdf>
13
FAO (2006c, s. 8), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0750e/a0750e00.pdf>
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Eritrea, Libérie a Sierra Leone. Naopak mezi zem , které výrazn snížily jak po et tak i podíl
podvyživených obyvatel, pat í Etiopie, Ghana a Mozambik. Z hlediska podílu podvyživených
obyvatel se situace v regionu subsaharské Afriky výrazn nem ní už po více než t i desetiletí.
Podvýživou zde trpí každý t etí obyvatel, což je nejv tší podíl na sv t .14
B hem roku 2005 elilo v subsaharské Africe potravinové nouzi 28 zemí. Mezi hlavní
d vody potravinové nejistoty pat ila sucha, vnit n p esídlení lidé a ob anské nepokoje,
v menší mí e pak uprchlíci, vracející se uprchlíci a vnit n p esídlení lidé, saran ata, ojedin le
vysoké ceny potravin i hospodá ské problémy.15
V regionu subsaharské Afriky se nacházejí dv k hladomor m nejvíce náchylné zem .
Jde o Etiopii a Súdán.16

4.4 Sou asná situace v zemích východní Afriky
4.4.1 Džibutsko
Klima této zem je horké a suché, srážky jsou velmi nízké a nepravidelné, okolo 85 %
obyvatel žije ve m st a jen desetina zem je obd lávatelná. V Džibutsku je chronický
nedostatek jídla, a proto je tato zem závislá na dovozu potravin. Potravinová bezpe nost je
nejvíce ohrožená v oblastech závislých na chovu dobytka, a to kv li nedostatku vody a
pastvin, kde tyto špatné podmínky snižují živo išnou produkci, a tak i p íjem jídla a pen z pro
rodiny.17

4.4.2 Eritrea
V posledních n kolika letech se kv li opakovaným špatným úrodám, p etrvávajícím
následk m z války s Etiopií a hospodá ské nestabilit výrazn zhoršila potravinová situace
v zemi. Vysoké ceny obilí ohrožují potravinovou bezpe nost velkého po tu obyvatel. V roce
2005 elilo okolo 2 milion lidí, z nichž byla velká ást chronicky podvyživená, nedostatku
potravin.18

14

FAO (2006c, s. 23), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0750e/a0750e00.pdf>
FAO. GIEWS (2005a, s. ii), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/j6853e/j6853e00.pdf>; FAO. GIEWS
(2005b, s. ii), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/J6009e/J6009e00.pdf>; FAO. GIEWS (2005c, s. ii),
dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/J4758e/J4758e00.pdf>
16
BRAUN (1991), dostupné z <http://www.ifpri.org/pubs/fps/fps13.htm>
17
WFP (2006b), dostupné z
<http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?region=2&section=9&sub_section=2&country=262>
18
FAO. GIEWS (2005a, s. 1), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/j6853e/j6853e00.pdf>
15

14

4.4.3 Etiopie
V n kterých oblastech Etiopie je dostupnost potravin pro domácnosti velmi slabá a
podíl podvyživených, p edevším d tí, je velký. Podle humanitárních organizací pot ebovalo
v roce 2005 naléhavou potravinou pomoc 3,8 milion

19

obyvatel.20 Trvající potravinová

nejistota a velký po et obyvatel náchylných k akutním potravinovým krizím jsou p edevším
d sledkem astých období sucha, environmentální degradace a nedostupnosti potravin.21

4.4.4 Ke a
Chudoba, nízký ekonomický r st, sucha a vysoký popula ní r st zhoršují problém
hladu v této zemi. Potravinová nejistota nejvíce ohrožuje obyvatele m stských chudinských
tvrtí a zem d lce a pastevce z aridních a semiaridních oblastí, které tvo í 80 % rozlohy zem .
Na podzim roku 2006 zp sobily silné dešt záplavy, které od ízly velké množství lidí od
pot ebné potravinové pomoci. Následující zni ující sucha odkázala na potravinovou pomoc 3
miliony lidí.22

4.4.5 Somálsko
Somálsko nemá od roku 1991 efektivní centrální vládu a data z této zem jsou
nedosta ující. Podle FAO je celková situace v oblasti potravinové bezpe nosti v této zemi
alarmující. Potravinová produkce se již t i roky pohybuje pod pr m rem. Potravinová krize
z roku 2006 postihla nejmén 1,8 milion lidí.23 KA ÁKOVÁ uvádí, že v období let 1997–
1998 žilo v Somálsku 75 % podvyživených lidí, což bylo nejvíce na sv t .24

4.4.6 Súdán
Tato nejv tší africká zem

se stále vzpamatovává z více než dvacet let trvající

ob anské války. V Dárfúru, západním regionu Súdánu, kde konflikt stále pokra uje, bylo
v roce 2006 potravinové nejistot

vystaveno na 2,7 milion

lidí, kte í pot ebovali

19

Po et lidí v Etiopii závislých na potravinové pomoci zna n kolísá, na konci roku 2004 potravinovou pomoc
pot ebovalo 7,8 milion obyvatel. – FAO, GIEWS (2004a, s. 2), dostupné z
<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/J3766e/J3766e00.pdf>
20
FAO, GIEWS (2005a, s. 2), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/j6853e/j6853e00.pdf>
21
WFP (2006d), dostupné z
<http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?region=2&section=9&sub_section=2&country=231>
22
WFP (2006e), dostupné z
<http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?region=2&section=9&sub_section=2&country=404>
23
FAO. GIEWS (2006a, s. 12), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/j8122e/j8122e00.pdf >; FAO.
GIEWS (2006b, s. 9), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/J8104e/J8104e00.pdf>
24
KA ÁKOVÁ (2004, s. 56)
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potravinovou pomoc. Trvající konflikt ohrožuje regionální rostlinnou produkci, omezuje toky
potravin do pot ebných oblastí a ni í místní obchod.25

4.4.7 Tanzanie
Celková situace v oblasti zásobování potravinami je v Tanzanii uspokojující.
Nedostatkem potravin jsou dlouhodob ohroženy oblasti s nepravidelnými nebo slabými
srážkami.26 Epidemie HIV/AIDS, která postihuje 2,5 milion

obyvatel, má v n kterých

oblastech za následek snižování zem d lské produkce a nedostatek pracovník

pro

zem d lství.27

4.4.8 Uganda
Národní potravinová situace je v této zemi stabilní. Navzdory p íznivému klimatu a
úrodným p dám Ugandy je však p t procent domácností žijících na venkov vystaveno
potravinové nejistot .28

25

WFP (2006g), dostupné z <http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?country=736>
FAO, GIEWS (2005a, s. 3), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/j6853e/j6853e00.pdf>
27
WFP (2006h), dostupné z
<http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?region=2&section=9&sub_section=2&country=834>
28
WFP (2006i), dostupné z
<http://www.wfp.org/country_brief/indexcountry.asp?region=2&section=9&sub_section=2&country=800>
26
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5 P Í INY POTRAVINOVÝCH KRIZÍ A HLADOMOR
5.1 P írodní podmínky
Mezi p írodní faktory, které mohou p isp t ke vzniku potravinové krize, pat í záplavy,
sucha, bou e, v trné smršti, p edsezónní nadm rné dešt , neobvyklé mrazy, šk dci rostlin,
nemoci rostlin a zví at.29

5.1.1 Sucha
V rozvojovém sv t jsou nej ast jší p í inou rozsáhlých potravinových krizí sucha.
V Africe podvýživa a hladomory postihují p edevším semiaridní a such m náchylné oblasti.30
(viz obr. 1) Proto jsou sucha i v sou asné Africe chápana jako hlavní initel podílející se na
vzniku hladomor .31
Obr. 1: Sucha a hladomor v Africe v období let 1971–2001

Zdroj: FAO (2003, s. 12), upraveno

29

BORTON – NICHOLDS (1994, s. 27), dostupné z
<http://www.undmtp.org/english/droughtandfamine_guide/drought_guide.pdf>
30
FAO (2003, s. 12), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/j0083e/j0083e00.pdf >
31
BRAUN (1991), dostupné z <http://www.ifpri.org/pubs/fps/fps13.htm>
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„Dle všeobecn p ijímané definice je sucho do asné snížení množství vody nebo
dostupné vláhy, které je zna n pod normální nebo o ekávanou úrovní pro ur ité období.“32
Následky sucha mohou být r zné v odlišných oblastech. Kv li suchému po así ztrácí p íjem
venkovští obyvatelé, kte í pracují v zem d lství, a jejich aktivity jsou tak na dešti závislé.
V obdobích sucha umírá dobytek, který chovatel m slouží jako zdroj finan ních p íjm a také
jako zdroj potravy.33 P ežívající dobytek jsou farmá i z d vod zvýšených náklad na pastvu
a krmivo nuceni prodávat, to zp sobuje pokles cen zví at na trzích. V d sledku r stu cen
potravin klesá schopnost ur itých skupin obyvatel zajistit si dostate ný p íjem potravy. Mezi
další více i mén zjevné následky sucha pat í nap íklad zvýšená nemocnost, migrace,
sout žení o zdroje, ztráta základních služeb, zvýšená úmrtnost, atd.34 Nejzjevn jším
problémem je však nedostatek vody a nízká rostlinná produkce.35
R zné plodiny mají b hem svého r stu specifické požadavky na teplotu, vláhu a
výživu. Snížení dostupného množství vláhy pod optimální úrove má za následek snížení
úrodnosti.36 Trvalý a jistý p ístup k adekvátnímu množství pitné vody tedy zvyšuje
zem d lské výnosy, což znamená v tší množství jídla a vyšší p íjmy pro venkovské oblasti.37
Sucha tak mají tém

vždy p ímý a zna ný dopad na potravinovou produkci, a tím i na celou

ekonomiku zemí. Tento negativní dopad na obyvatelstvo se odvíjí od zp sob hospoda ení a
charakteru spole nosti v dané oblasti a od toho, jak silná a jak dlouho trvající sucha jsou.38
Suché oblasti s nízkými a prom nlivými srážkami trpí plošným nedostatkem vody pro
zem d lské i jiné ú ely.39 Krátkodobé i dlouhodobé problémy s nedostatkem potravin ale
zasahují i oblasti s celkovým dosta ujícím množstvím vody, a to v d sledku nepravidelných
deš

a nejistého p ístupu k vod .40 Avšak ojedin lá sucha jsou jen z ídkakdy nebezpe ná,

hrozbu p edstavují opakující se sucha.

32

BORTON – NICHOLDS (1994, s. 12), dostupné z
<http://www.undmtp.org/english/droughtandfamine_guide/drought_guide.pdf>
33
GIBBON – HENNESSY (2003, s. 10), dostupné z
<http://www.ucc.ie/famine/roots/pdfs/Roots%20of%20Famine2.pdf>
34
BORTON – NICHOLDS (1994, s. 20–21), dostupné z
<http://www.undmtp.org/english/droughtandfamine_guide/drought_guide.pdf>
35
GIBBON – HENNESSY (2003, s. 10), dostupné z
<http://www.ucc.ie/famine/roots/pdfs/Roots%20of%20Famine2.pdf>
36
BORTON – NICHOLDS (1994, s. 15), dostupné z
<http://www.undmtp.org/english/droughtandfamine_guide/drought_guide.pdf>
37
FAO (2003, s. 12), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/j0083e/j0083e00.pdf >
38
BORTON – NICHOLDS (1994, s. 18), dostupné z
<http://www.undmtp.org/english/droughtandfamine_guide/drought_guide.pdf>
39
MYERS – KENT (2001: 48), dostupné z
<http://www.springerlink.com/media/f016900lqj3rtj818rwy/contributions/p/8/4/0/p84046649j842v27.pdf>
40
FAO (2003, s. 12), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/j0083e/j0083e00.pdf >

18

Také „extrémní sucha v období let 1984–1985 byla vrcholem dlouhotrvajícího období
nízkých srážek“.41 „V roce 1984 byly pr m rné srážky v Etiopii 22 % pod dlouhodobým
celostátním pr m rem; v nejh e postižených regionech to bylo více než 50 % pod pr m rem.
V Súdánu byly srážky více než 50 % pod dlouhodobým pr m rem na v tšin
„V obou zemích jsou sucha siln

ástí zem .“

spojena s poklesem potravinové produkce.

Desetiprocentní pokles srážek pod dlouhodobý pr m r má za následek 4,4 procentní pokles
národní produkce v Etiopii a p tiprocentní pokles v Súdánu.“42 V zemích tak dlouhotrvající a
extrémní sucha p isp la ke vzniku hladomoru.
Klimatické podmínky ve východní Africe
Území mezi obratníky, ve kterém leží všechny zem východní Afriky, spadá jako
celek do tropické klimatické oblasti s výraznou dobou sucha a s jedním až t emi obdobími
deš . Pro tuto oblast je charakteristická variabilita po así v jednotlivých letech.
Prom nlivost množství srážek, která je asto vážnou p ekážkou zem d lského rozvoje,
vzr stá sm rem k suchému okraji oblasti. Prší zde hlavn v lét , tedy v období, kdy jsou
ztráty vypa ováním nejv tší.
Do východní Afriky zasahuje také aridní oblast. Ta se táhne od Sahary p es
severovýchodní Afriku podél Rudého mo e až k Somálskému poloostrovu a do Keni.
Somálské pob eží leží ve srážkovém stínu Etiopské vyso iny, a proto je extrémn suché.43
Velmi nízké srážky pod 110 mm spadají v Džibutsku, Somálsku, Eritreji, severní Keni a také
v severní polovin Súdánu.44

5.1.2 El Niño
Výkyvy po así ve východní Africe také zp sobuje klimatický jev El Niño45, který je
nej ast ji spojován s ni ivými záplavami. El Niño znamená pro zem d lskou produkci
ohrožení, jelikož m že ve velké mí e ovlivnit úrodu.46

41

BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 35)
BRAUN (1991), dostupné z <http://www.ifpri.org/pubs/fps/fps13.htm>
43
VOTRUBEC (1973, s. 27–28)
44
VOTRUBEC (1973, s. 380)
45
„El Niño je výsledný jev vyvolaný interakcí mezi atmosférou a Tichým oceánem. Projevuje se p echodným
zánikem studeného Peruánského mo ského proudu podél pob eží Jižní Ameriky a jeho nahrazením teplým
proudem z rovníkových oblastí Tichého oceánu. Je p í inou n kterých anomálních meteorologických jev i ve
vzdálených oblastech Zem .“ – BEDNÁ (ed.) (1993, s. 81–82)
46
GIBBON – HENNESSY (2003, s. 10), dostupné z
<http://www.ucc.ie/famine/roots/pdfs/Roots%20of%20Famine2.pdf>
42
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Na konci roku 1997 p inesl jev El Niño do oblasti východní Afriky abnormáln
vysoké srážky47. Nejvíce byly zasaženy pastevecké oblasti jižního Somálska, východní Keni a
severní Tanzanie. V souvislosti s nadm rnou vlhkostí se u dobytka za aly ve velké mí e
objevovat se záplavami spojené nemoci. V n kterých oblastech Somálska a Keni zem elo až
70 % koz a ovcí, v Tanzanii to bylo 50 %.48 Saudská Arábie z obav p ed nemocným
dobytkem zakázala Somálsku zví ata do zem dovážet, ímž Somálci p išli o zna nou ást
p íjm ze zahrani ního obchodu, což ješt více prohloubilo potravinovou krizi v zemi.49
Nap íklad v Keni rozsáhlé záplavy postihly 1,5 milion obyvatel.50 V Súdánu p inesl tento jev
v dubnu 1997, kdy normáln za ínají dešt , nadpr m rné srážky. V následujících m sících,
které jsou pro p stování plodin nejd ležit jší, byly srážky naopak abnormáln podpr m rné,
což znamenalo také podpr m rnou úrodu. V regionu Bahr el Ghazal51 byla oproti normálu
úroda hlavních plodin o více než 80 % nižší.52 Sucho, zap í in né jevem El Niño, spolu
s násilím a represemi tak v této oblasti vytvo ily podmínky, ve kterých v roce 1998 propuknul
hladomor.53

5.1.3 P dy
Spojovat špatnou úrodu a celkovou produkci jen s malým množstvím srážek není
dosta ující. D ležitou roli hrají také typy p d, jejich hloubka, teplota, a poloha pozemk .54
R zné druhy p d mají r znou schopnost zadržovat vlhkost. Píse né p dy mají
nap íklad daleko menší reten ní schopnost než p dy hlinité. V oblastech, kde p dy dob e
zadržují vláhu, nemusí sucha, která trvají až dvacet dní, úrodu v bec ovlivnit. Naopak
v aridních a semiaridních oblastech, kde p evládají p dy s malou reten ní schopností, mohou
jen týden trvající sucha zp sobit špatnou úrodu. Proto je v t chto oblastech asové rozložení
srážek b hem vegeta ního období stejn d ležité jako celkové množství srážek.55

47

Jev EL Niño v roce 1997 zp sobil nejhorší výkyvy po así za sto let, záplavy, sucha, nadpr m rn vysoké i
naopak nízké teploty se objevovaly po celém sv t .
48
FAO. GIEWS (1998, s. 5–6), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/x0696e/x0696e00.pdf >
49
FAO. GIEWS (1999, s. iii), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/x1652e/x1652e00.pdf >; FAO.
GIEWS (1998, s. 5–6), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/x0696e/x0696e00.pdf >
50
ORODA (2005, s. 1406), dostupné z <http://www.springerlink.com/content/vnh032115t2ku7v6/fulltext.pdf>
51
Regiony Súdánu jsou zobrazeny v p íloze 3.
52
DENG (1999, s. 43–46), dostupné z <http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/dp/dp369.pdf>
53
Human Rights Watch (1999), dostupné z <http://www.hrw.org/reports/1999/sudan/>
54
BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 46)
55
BORTON – NICHOLDS (1994, s. 16), dostupné z
<http://www.undmtp.org/english/droughtandfamine_guide/drought_guide.pdf>
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5.1.4 Šk dci
V ástech východní Afriky m že být sklize negativn ovlivn na hmyzími šk dci. V
n kterých podmínkách, nap íklad když jsou sucha následována záplavami, se výrazn zvyšuje
schopnost p ežití vají ek hmyzu. Housenky, vyskytující se v krajin ve velkém množství a
zamo ující širokou oblast, požírají veškerou vegetaci. Následn podobné množství motýl
pokládá další vají ka na vegetaci, takže nap íšt se mohou housenky vyskytovat v ješt
daleko v tším po tu.56 Velké množství housenek ohrožovalo úrodu nap íklad b hem krize
v Etiopii v roce 1984.57
Rovn ž kobylky a saran ata mohou do zna né míry poškodit celou úrodu. To se také
stalo v roce 1948 v Súdánské oblasti Bahr el Ghazal, kdy se kobylky a saran ata staly hlavní
p í inou hladomoru.58

Všeobecn

jsou p írodní katastrofy, vycházející v tšinou z klimatických výkyv ,

chápány jako p ímé p í iny hladomor . Avšak sucha i záplavy se vyskytují opakovan na
celém sv t a jsou jen ve výjime ných p ípadech doprovázeny hladomory. Proto lze p írodní
podmínky chápat jen jako jeden z n kolika faktor

podmi ujících vznik potravinových

krizí.59

5.2 Sociální, demografické a environmentální faktory
5.2.1 Nízká produktivita zem d lství
Všechny státy východní Afriky pat í mezi zem nízko p íjmové a na potraviny
deficitní (nejsou tedy schopny vyprodukovat dostate né množství potravin pro své
obyvatele).60 Mezi oblasti nejvíce náchylné k potravinovým krizím pat í nej ast ji práv ty
s nízkými výnosy v zem d lství, kde lidé i v obdobích bez potravinových krizí p ijímají
v potrav extrémn nízký po et kalorií. Typickými rysy pro oblasti s nízkou zem d lskou
produktivitou je obd lávání malých, roztroušených polí s minimálními investicemi (nap íklad

56

GIBBON – HENNESSY (2003, s. 10), dostupné z
<http://www.ucc.ie/famine/roots/pdfs/Roots%20of%20Famine2.pdf>
57
BORTON – NICHOLDS (1994, s. 15), dostupné z
<http://www.undmtp.org/english/droughtandfamine_guide/drought_guide.pdf>
58
DENG (1999, s. 23), dostupné z <http://www.ids.ac.uk/ids/bookshop/dp/dp369.pdf>
59
CROW (1992, s. 22)
60
FAO (2007b), dostupné z <http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc.asp?lang=en>; KA ÁKOVÁ (2004,
s. 65)
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do setby, hnojiv, pesticid , zavlažování), nedostatek sezónních pracovník , vysoké transak ní
náklady a nejistá a omezená práva držby.61
Nerovný p ístup k p d ohrožuje potravinovou bezpe nost. Možnost jedince vlastnit
p du je velmi d ležitá pro zajišt ní dostate ného množství potravy, a to p edevším ve
spole nostech, kde je hlavním zdrojem obživy zem d lství. V mnoha p ípadech totiž ani
práce za mzdu nedává jedinc m záruku zajišt ní potravinového dostatku.62 To, že systém
vlastnictví p dy ovliv uje potravinovou produkci, je znát v Etiopii, kde je otázka
pozemkového

vlastnictví

jedním

s nejv tších

problém

spojených

se

sou asným

pozemkovým systémem.63 „Etiopský stát z stává podle stávající ústavy jediným legitimním
vlastníkem veškeré zem d lské p dy. Místní farmá i proto nemohou p dou, kterou
dlouhodob obd lávají, ru it za komer ní úv ry, a díky tomu jim mnohdy chybí peníze na
osivo, hnojiva a nové nástroje. Zahrani ní investo i odmítají investovat do de facto stále
polostátního zem d lského sektoru, a ten tak i nadále z stává velice zaostalý.“64
Dalším velkým problémem afrických zemí je, že jejich obyvatelé i ekonomiky siln
závisí na zem d lství využívající deš ovou vodu, a jsou proto v i

astému kolísání

deš ových srážek citliví.65 Naopak „zem s rozsáhlým zavlažovacím systémem jsou daleko
mén ovlivn ny suchy než ty, které takový systém nemají“.66 To proto, že kvalita a množství
úrody na zavlažovaném území nezávisí tak hodn na srážkách, jako tomu je u zem d lských
oblastí, kde se zem d lci spoléhají jen na déš .67 Zavlažování zvyšuje výnosy p dy, tím také
zvyšují p íjmy a pomáhá snižovat hlad a chudobu. Díky zavlažování se mohou výnosy u
v tšiny plodin zvýšit od 100 do 400 %.68 Navzdory t mto údaj m jsou v subsaharské Africe
zavlažována jen 4 % obd lávatelné p dy.69 Ve východní Africe tvo í výjimku jen Súdán a
Somálsko. (viz tab. 2)
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Tab. 2: Podíl zavlažované orné p dy v zemích východní Afriky
Podíl zavlažované orné p dy (v %)
Státy

1979–1981

1989–1991

1999–2001

2002

2003

Džibutsko

-

-

-

-

-

Eritrea

*

*

3,93

3,72

3,72

Etiopie

1,17

1,42

2,65

2,73

2,46

Ke a

0,93

1,18

1,66

1,74

1,98

Somálsko

13,33

19,21

-

-

-

Súdán

13,64

13,73

11,19

11,19

10,69

Tanzanie

3,07

3,27

3,29

3,61

3,61

Uganda

0,11

0,13

0,13

0,13

0,12

Poznámka: * Eritrea do roku 1993 provincií Etiopie
- chybí data
Zpracováno autorkou podle následujícího zdroje: FAO (2007a)

5.2.2 Chudoba
„Podvýživa není jen problémem nedostatku potravin, je to také problém chudoby.“70
Dle organizace Oxfam „chudoba, doprovázena nemocemi a nedostatkem vzd láním, je
základní p í inou hladu“.71
Sucha

i záplavy zp sobující špatnou úrodu v tšinou nejvíce zasáhnou chudé

obyvatelstvo, které asto obd lává marginální p dy v klimaticky nep íznivých oblastech, a
nemá si tak z eho vytvo it zásoby potravin pro období krizí.72 Potravinová krize m že nastat
i za situace, kdy místní trhy nabízejí dostate né množství potravy. D je se tak p edevším
v d sledku chudoby, kdy lidé nemají dostatek prost edk

na to si jídlo koupit nebo si

potraviny sami vyprodukovat.73 To se taky stalo v Etiopii b hem krize v letech 1999–2000,
kdy hodn lidí v postižených oblastech nem lo dostate né množství pen z na to, aby si mohli
koupit obilí na místních trzích.74 I mírn podpr m rná produkce m že totiž znateln zvýšit
ceny potravin, které se tak v zemích, kde žije velké množství extrémn chudých lidí, stanou

70
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HAMMOND – MAXWELL (2002, s. 264), dostupné z <http://www.blackwellsynergy.com/doi/pdf/10.1111/1467-7717.00204>
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pro mnoho obyvatel nedostupnými. Pastevci jsou navíc ohrožení tím, že v situaci rostoucích
cen potravin asto klesají ceny dobytka.75
To, že hlad je následkem chudoby, ukazují studie v Etiopii, podle kterých v oblastech
postižených suchy, dopad krize na jednotlivé domácnosti závisí na jejich p íjmech a majetku.
Nap íklad b hem osmdesátých let dosáhly bohatší domácnosti b hem suchých let t ikrát
v tších výnos obilí než ty chudé.76 Také mezi oblasti nejh e postižené hladomory v této
zemi pat í regiony s trvalým nedostatkem potravin na severu, východ a jihu, kde ro ní
p íjmy menší než 100 amerických dolar na osobu jsou jedny z nejnižších na sv t .77

5.2.3 AIDS
Potravinové krize jsou v mnoha p ípadech zhoršovány destabilizujícím dopadem
epidemie HIV/AIDS.78 Také Devereux zastává názor, že „AIDS hrál v posledních dvaceti
letech d ležitou roli p i výskytu opakujících se hladomor v Africe, protože vy erpává lidské
zdroje a také schopnosti lidí ešit krizovou situaci“.79
V mnoha zemích postižených HIV/AIDS má tato nemoc negativní vliv na ekonomický
r st, potravinovou bezpe nost a chudobu obyvatel.80 HIV/AIDS zp sobuje a zhoršuje
potravinovou nejistotu v mnoha ohledech. Ob mi je mnoho mladých lidí, kte í onemocní a
zem ou v jejich produktivním v ku, a zanechávají tak za sebou spole nost s v tším než
obvyklým podílem obyvatel v neproduktivním v ku, což m že mít zni ující ú inek na
zem d lskou produkci a potravinovou bezpe nost.81 MYERS a KENT uvádí, že tato nemoc
m že snížit národní ekonomiku o 10–15 % b hem jednoho desetiletí a zdroje, jinak ur ené
nap íklad na investice do zem d lství, vzd lání, infrastruktury i do základní zdravotní pé e,
jsou p esouvány na boj s nemocí AIDS.82 „Specifickým problémem, p edevším v Africe, je
zhoršení výživy v rodinách, kde jeden nebo více len rodiny jsou infikováni HIV/AIDS.
T mto rodinám se snižují p íjmy v d sledku pracovní neschopnosti, soub žn se jim ale
zvyšují výdaje na zdravotní pé i. Rodiny, které p stují potraviny svépomoci, se orientují na
p stování potravin mén náro ných na práci, které jsou asto mén výživné. Dochází tak ke
75
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zhoršení výživy.“83 V n kterých oblastech s vysokou mírou výskytu HIV/AIDS více než
polovinu domácností vedou ženy, prarodi e nebo sirotci, kterým chybí pracovní síla, zdroje a
znalosti k tomu, aby mohli p stovat plodiny pro vlastní spot ebu, natož pak pro trh.84 Situace
v oblasti potravinové nejistoty se zhoršuje také v m stských a p edm stských oblastech, ve
kterých je rozší ený výskyt onemocn ní AIDS.85
Obr. 2: Rozší ení viru HIV v Africe v roce 2005

Zdroj: UNAIDS (2006), upraveno

5.2.4 Environmentální degradace
„Lidé zap í i ují potravinové problémy i použitím nevhodných zem d lských praktik,
kdy se snaží získat co nejvyšší krátkodobé výnosy. Dochází tak k vy erpání živin obsažených
v p d , degradaci p dy a nemožnosti ji v budoucnu obd lávat.“86 Všeobecn mezi hlavní
p í iny p dní degradace, která se stává velkým problémem p i zajiš ování potravy, pat í
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vypásání, odles ování, zem d lské aktivity, v menší mí e pak drancování vegetace a
pr myslové aktivity.87
V Africkém rohu88 je environmentální degradace zap í i ována hlavn odles ováním
a stále se rozši ujícími se zem d lskými aktivitami, kdy dochází k nadm rnému využívání
p dy. Mezi její následky pat í narušení p dní stability a rozsáhlejší p dní eroze, menší
úrodnost p d, a tím také horší zem d lské výnosy, dále pak v tší odtok vody a zasolování
p d.89
„Jen v d sledku odles ování Etiopie každoro n p ichází o 1,9 miliard tun úrodné
p dy, která je v období deš

smývána z ni ím nechrán ných výše položených oblastí.

V kone ném d sledku tak etiopští farmá i zem d lskou p du spíše ztrácejí, než získávají, což
se samoz ejm negativn odráží na jejich již tak nízké produktivit .“90
Také sucha jsou obvykle doprovázena p dní degradací, p edevším desertifikací. Tento
jev je ješt

umoc ován demografickým tlakem, protože rostoucí populace vyžaduje

rozsáhlejší a intenzivn jší využívání p dy pro zajišt ní v tší potravinové produkce.91 Rychlý
popula ní r st navíc nutí farmá e využívat více a více marginální p dy.92
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Obr. 3: Rozsah degradace p d ve sv t

Zdroj: UNEP (2002b, s. 65), upraveno

5.2.5 Popula ní problém
Hlad bývá n kdy chápán také jako d sledek p elidn ní. Pr kopníkem tohoto názoru
byl Malthus93, podle kterého zdroje potravin rostou pomaleji než populace. „Popula ní r st
tak vede ke snižování množství potravin na osobu, až se dostane k bodu, kdy hlad, podvýživa
a nemoci spojené s oslabením organismu za nou dramaticky redukovat populaci na úrove ,
která je udržitelná s množstvím dostupných potravin.“94 Jelikož s rychlým popula ním r stem
klesá podíl obd lávané p dy na osobu, hraje vysoký p ír stek populace d ležitou roli hlavn
v oblastech s nedostatkem zdroj , kde zvyšuje riziko potravinových krizí.95 BRAUN, TEKLU
a WEBB píší, že „vliv popula ního r stu na vznik hladomor m že být hlavn tam, kde
popula ní r st venkovského obyvatelstva je obzvlášt

vysoký a kde jsou lidem nové

technologie nedostupné, a tam, kde je migrace obyvatel vynucena vysokým popula ním
r stem, nebo vede ke zvyšování chudoby ve m stech“.96
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Také migrace obyvatel spojené s následným shromaž ováním velkého po tu lidí na
jednom místn neznamenají jen p echodnou zát ž, ale jsou ohrožením pro budoucí stabilitu,
protože se stávají d vodem dalších krizí.97 Pokud migrace sm ují do oblastí, kde zem d lská
produkce sta í jen na pokrytí pot eb místních obyvatel, nedostate né množství jídla pro nov
p íchozí tam m že zap í init potravinovou krizi.98 Vnit n p esídlení lidé a uprchlíci, hlavn
v okolí v tších uprchlických tábor , také ohrožují k ehké ekosystémy a p edstavují zna ný
nápor na p írodní zdroje.99

5.3 Ekonomické a politické faktory
5.3.1 Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod se zem d lskými produkty m že zlepšit, ale naopak také ohrozit,
potravinovou bezpe nost zemí Afriky. Na jedné stran import potravin umož uje v zemích
s nedostate nou zem d lskou produkcí uspokojit základní pot eby jejich obyvatel, export
komer ních plodin, jako nap íklad kávy, poskytuje farmá m finan ní prost edky na nákup
potravin. Avšak farmá i, kte í jsou závislí na vývozu jednoho i malého po tu druh plodin,
mohou elit dalekosáhlým následk m neúrody nebo nestálých a asto dlouhodob klesajících
cen t chto produkt na sv tových trzích. Nap íklad pád cen kávy na p elomu let 2002–2003
p isp l v Etiopii ke vzniku potravinové krize.100
Vývoz zem d lských produkt ze zemí subsaharské Afriky do rozvinutých zemí je
navíc asto omezen celními i mimocelními bariérami a africké státy tak ztrácí potenciální
zisky.101

5.3.2 Místní trhy
Hladomory nastávají, když lidé hladoví, protože nejsou schopni získat dostate né
množství jídla. To se m že stát, když lidé nemají prost edky na to, aby si stravu koupili, ale
také když místní trhy v d sledku selhání distribu ního systému žádné potraviny nenabízejí.
Distribu ní systém je asto narušen z d vodu války nebo ob anských nepokoj . B hem
hladomoru v 70. letech v Etiopii selhala vláda, která pro oblasti postiženými suchy
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nedokázala zajistit distribuci potravin.102 Také b hem dalšího hladomoru v roce 1984
v severovýchodních provinciích Etiopie nebyla zajišt na rychlá a dostate ná distribuce
potravin z oblastí s nadprodukcí do oblastí s nedostatkem a lidé umírali hlady p esto, že
n které oblasti na jihu zem m ly zem d lské p ebytky.103
Dalším problémem je velké kolísání cen potravin na trzích, které je typické pro mnoho
nízko p íjmových zemí, kde bývá p í inou narušení potravinové bezpe nosti. Nap íklad
v Súdánu b hem roku 1991 vzrostly ceny iroku, hlavní plodiny zem , desetkrát.104
Na mnoha místech lidé k v tším trh m nemají ani p ístup. Pokud je v oblasti špatná
dopravní infrastruktura, nedostatek tržních informací a špatný p ístup k úv r m, mnoho
farmá

a obchodník se p es vysoké transak ní náklady k trh m, které mohou být vzdáleny

desítky kilometr , nedostane. Tak se v Etiopii pouze tvrtina vyprodukovaných potravin
prodává na trzích.105

5.3.3 Politiky vlád
N která opat ení vlád jdou proti tomu, aby motivovala farmá e k v tší produkci. Vlády
asto podporují více pr mysl než zem d lství, m sta než venkov, v rámci zem d lství mívají
v tší výhody farmá i produkující tržní plodiny pro export spíše než malí samozásobitelští
zem d lci, kte í p stují plodiny pro místní pot ebu.106 V Etiopii v období let 1968–1972 šlo
více než 76 % zem d lských investi ních výdaj do komer ního/exportního sektoru, p i emž
na samozásobitelské zem d lce bylo vymezeno mén než 13 % t chto výdaj .107
Mezi další politiky vlád, které mohou mí negativní dopad na farmá e, nap íklad pat í
um lé udržování nízkých cen zem d lských produkt , dotace na dovážené potraviny a
vývozní kvóty na zem d lské produkty.108
Nevhodné

makroekonomické

politiky

nep ízniv

ovliv ovaly i zem d lské

ekonomiky v Etiopii a Súdánu, kde um lé regulování m nového kurzu a zavád ní vývozních
daní všeobecn podkopávaly r st zem d lské produkce, negativní dopad m ly i na konkrétní
spole nosti. P íkladem m že být zdan ní arabské gumy v Súdánu. Produkce této k životnímu
102
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prost edí p ív tivé plodiny rostla v provinciích Dárfur a Kordofan, které jsou známé svou
náchylností k hladomor m. Její zdan ní tak snížilo potenciální p íjmy lidí z t chto oblastí.109
CROW ve své publikaci ukazuje, jak nedosažitelnost trh a nevhodné politiky vlád
p isp ly ke zranitelnosti venkovského obyvatelstva provincie Wollo110, jedné z oblastí
Etiopie, jenž byly hladomorem v polovin osmdesátých let nejvíce zasaženy.
V provincii Wollo aktivity, jako je p stování obilí, lušt nin a chov dobytka, sloužily
hlavn

k p ímé spot eb

v domácnostech, a jen málo toho, co se v zem d lství

vyprodukovalo, se dostalo na trh. Mezi zem d lstvím a m stskými ekonomickými aktivitami
zde nebyla tém

žádná spojitost, a proto se do oblasti nové technologie a inovace dostávaly

jen st ží. Nedostatek investicí do zem d lství a další faktory, jako nekontrolovaný popula ní
r st a zhoršující se p dní podmínky, byly p í inou stagnující produkce.
Navíc v n kolika létech p ed hladomorem se za al zvyšovat nátlak na místní
zem d lce. Sou ástí politiky etiopské vlády, která se snažila zajistit dostate né množství
potravin pro m sta, byl nákup zem d lských plodin od rolník za pevn stanovené ceny,
p i emž každý zem d lec musel doru it p edem stanovené množství obilí. Tyto ceny
stanovené vládou byly u n kterých plodin až o dv t etiny nižší, než za jaké se daly koupit na
místním trhu. Kvóty nebyly ani b hem následného hladomoru zrušeny a n kte í farmá i
museli prodávat dobytek, aby mohli nároky vlády plnit. Dalším požadavkem, který p isp l ke
zvyšování zranitelnosti a chudoby venkovských obyvatel, byla povinnost pracovat na
ve ejných a státních projektech, mezi které nap íklad pat ily projekty na ochranu p dy, práce
na státních plantážích nebo pozemcích, které normáln obhospoda ovali lidé bojující ve válce.
Tuto neplacenou práci lidé vykonávali alespo jednou týdn . Chudoba rolník se v tomto
období zvyšovala a domácnostem z stávaly jen malé potravinové zásoby.111

5.3.4 Nezájem vlád
V období válek nebo ob anských nepokoj africké vlády selhávají v úkolu chránit
obyvatele svých zemí, mnohdy nejsou schopny rychle a efektivn reagovat ani na jiné krize,
které jsou p edvídatelné. Ukázkou m že být Ke a, zem , kterou tém

pravideln v ur itém

období zasahují sucha, a proto v této zemi existuje systém v asného varování p ed
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nastávajícími suchy. Vláda ale nevytvo ila vhodnou institucionální strukturu ani prost edky,
které by umožnily rychlou reakcí krizím p edejít.112
Problematika prevence se ješt zhoršuje v regionech, které politicky stojí mimo zájem
vlády. Oblast Turkana, nacházející se v suché ásti severozápadní Keni, je asto sužována
potravinovými nouzemi.113 Je to okrajová ást zem obývaná jen pastevci, a byla vždycky, jak
za doby koloniální správy, tak i b hem vlád nezávislé Keni, na okraji politického zájmu.
Prevence hladomor v pasteveckých oblastech totiž není prioritou vládnoucích skupin v zemi.
Ty se zam ují na m stské oblasti a centrální výšiny, kde mohou pro své zvolení získat
nejvíce p íznivc .114
V takovémto politickém p ístupu vlád, který vede k marginalizaci ke krizím
náchylných oblastí, vidí OBA p í inu rozsáhlých potravinových krizí.115
Problém potravinové nejistoty se zhoršuje v zemích se slabou vládou, s astou
korupcí, rozmáhajícím se klientelismem a s nedostatkem politické v le ešit problémy
chudých a zranitelných skupin obyvatel. To také dokazují analýzy FAO, podle kterých zem ,
kde se úrove potravinové bezpe nosti zhoršuje, mají nejmén stabilní vlády, slabou vládu
zákona a potýkají se s rozší enou korupcí.116
Podle SENA, který p i hledání hlavních p í in hladomor zd raz uje negativní roli
nedemokratických režim , nefunk nosti ob anské spole nosti a válek a nestability,
„hladomory nikdy nevznikly v demokratických zemích, ani v t ch velmi chudých, ve kterých
jsou pravidelné svobodné volby a svoboda tisku“. „Naopak se vyskytovaly a vyskytují ve
vojenských diktaturách, v koloniálních režimech a ve státech s jednou politickou stranou.“117

5.4 Ozbrojené konflikty
V subsaharské Africe vzniká nejvíce násilných konflikt a válek ze všech region .
N které z t chto konflikt trvají velmi dlouhou dobu, to je p íklad války v Etiopii (1974–
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1992) nebo konflikt

v Somálsku a Súdánu.118 Mnoho válek a nepokoj

je spojováno

s hladomory. Podle organizace Oxfam ozbrojené konflikty a s nimi spojené p esuny obyvatel
jsou na africkém kontinent hlavní p í inou více než poloviny potravinových krizí.119 SEN a
DRÈZE zastávají názor, že tomu tak bylo i u afrických hladomor z období let 1983–1985, i
když je všeobecn p ijímáno, že tyto hladomory byly zap í in ny suchy. V té dob sucha
zasáhla velký po et stát v Africe, rozsáhlými hladomory trp ly však jen n které. Znateln šlo
o zem , které byly postiženy válkami.120
Konflikty mají mnoho p ímých i nep ímých dopad

na potravinovou bezpe nost.

Ni ení úrody a zdroj , jako je p da a životní prost edí, p ímo ohrožuje potravinovou
produkci. Války zap í i ují p esídlování obyvatel a plodí velké množství uprchlík , kte í se
ocitají bez prost edk .121 Strach a nejistota asto znemož ují lidem starat se o svá zví ata a
pole, omezená dostupnost zdroj podn cuje lidi k nebezpe ným a nelegálním aktivitám, jako
jsou krádeže dobytka i jiného majetku. B hem konflikt jsou zdroje pro ekonomický rozvoj
a sociální programy odklán ny sm rem k vojenským výdaj m.122 Zni ená infrastruktura
zhoršuje p ístup na trhy a místní p ístup k potravinám.123 B hem války mohou být na
zem d lcích vybírány speciální dan , které slouží na podporu vále ného úsilí státu. Války pak
mají nep ímý dopad také na produkci v regionech, kde konflikt neprobíhá.124 I násilný odvod
mladých muž do armády snižuje produktivní schopnosti venkovských domácností.125 Mezi
vojáky se navíc rychle ší í onemocn ní AIDS. Dalším nep ímým dopadem je zhoršení
zdravotní pé e a o kování b hem války.126
Velkým problémem jsou nášlapné miny, které bývají ve válkou zasažených zemích
rozmíst ny na zem d lských p dách, cestách, ale i kolem škol nebo zdravotnických za ízení.
Miny zabíjejí a zra ují p edevším civilní obyvatelstvo, znemož ují lidem využívat p du,
miny na cestách zamezují styk m postižených oblastí s okolním sv tem, je znemož ován
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obchod, dodávky vody, potravin a humanitární pomoci.127 Používání min má i po válce
dlouhotrvající dopady, mezi které pat í ztráty dobytka, sklizn a obchodní ztráty.128
To, že válka je zodpov dná za prohlubování nedostatku potravinové produkce,
dokazují studie IFPRI, podle kterých v afrických zemích tvo ily pr m rné produk ní ztráty
b hem konflikt 12 % a válka zbrzdila r st zem d lského sektoru o 3 % ro n .129
U konfliktu mezi Etiopií a Eritreou (ješt

p ed vyhlášením její nezávislosti) se

odhaduje, že zp sobil ztráty asi 65 000–95 000 tun potravinové produkce ro n ,130 a že
b hem let 1986–1989 bylo 23 000 hektar p dy v Etiopii neobd lávatelných a asi 44 000
kus zví at se tam ztratilo.131
Ozbrojené konflikty tedy ohrožují potravinovou bezpe nost zemí subsaharské Afriky,
protože vedou ke snižování potravinové produkce a zvyšování podvýživy. Nedostatek potravy
m že naopak být i hlavní p í inou násilných nepokoj . Hlad je také v konfliktech asto
používán jako zbra .132
Vál ící strany se n kdy snaží zabránit p ísunu potravin do oblastí, kde žijí skupiny
obyvatel, které v konfliktu nestojí na jejich stran nebo p ímo podporují jejich protivníky.
K tomu používají prost edky jako úmyslné bombardování zem d lských pozemk , krádeže a
zabíjení dobytku i zadržování potravinové pomoci.133
Také Etiopská vláda v dob hladomoru v polovin osmdesátých let zastavila dodávky
potravinové pomoci do provincie Eritrea134, kde se nacházely povstalecké síly.135 Potravinová
pomoc byla navíc používána etiopskou armádou pro vlastní spot ebu nebo na zp tný vývoz do
zemí Sov tského svazu.136
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Ozbrojené konflikty tím, že narušují ekonomické aktivity, snižují investice a p evádí
zdroje na vojenské ú ely, nejsou pustošivé jen ve svých ohniscích, ale ovliv ují celé
ekonomiky. Drancování zdroj b hem války má zni ující a dlouhotrvající dopad na národní
obnovu, protože podkopává už tak omezený potenciál rozvoje na krize náchylných oblastí.137
Vojenské výdaje vlád angažujících se v konfliktech jsou vysoké a dlouhodob rostou.
„V roce 1991 Etiopie utratila na vojenských aktivitách 15 amerických dolar na osobu,
p i emž její HDP na osobu byl pouze 120 dolar . V Súdánu tato ísla p edstavovala 23 a 400
dolar .“138 „Na za átku roku 2000, v dob hladomoru v Etiopii, vydala etiopská vláda na
válku s Eritrejí 1 milion amerických dolar denn .“139
P evád ní zdroj na vojenské ú ely oslabuje možnost rozvoje zemí. Vlády v nují
pozornost a všechny prost edky na konflikt a nemohou se tak zárove zabývat sociálními a
rozvojovými projekty nebo nap íklad pomocí pro suchem postižené oblasti. Takovéto situace
vedou k propuknutí potravinových krizí.140
V zemích východní Afriky jsou vojenské výdaje asto vyšší než výdaje na vzd lání a
zdravotní pé i dohromady. Podle zprávy UNDP z roku 1998 dalo Somálsko na vojenské
ú ely p tkrát více financí než na vzd lání a zdravotnictví, Etiopie dala dvakrát až t ikrát více
a Tanzanie, pom rn mírová zem , více než dvakrát tolik.141
Do vládních vojenských výdaj navíc nejsou zapo ítávány všechny zdroje, které jsou
v konfliktech používány. Militarizace velkých ástí afrického venkova v osmdesátých létech
taky nebyla zapo ítána do oficiálních výdaj . Zbran

byly prodávány i ve vesnicích

vzdálených ozbrojeným konflikt m, kde m ly lidem sloužit na ochranu proti zlod j m a
potencionálním úto ník m. Vým na zví at za zbran , spolu se suchy, potravinovými krizemi
a krádežemi zví at, pak m ly v posledních letech za následek prudký úbytek stád p ežvýkavc
v Somálsku, západním Súdánu a severní Ugand . Navíc vznikly roztroušené ozbrojené
skupiny, které i v dob míru pokra ují ve svých násilných aktivitách.142
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Tab. 3: Seznam válek a ozbrojených konflikt v zemích východní Afriky od roku 1945
Džibuti

1991–1994, ob anská válka

Eritrea

1998–2000, válka s Etiopií

Etiopie

1961–1991, válka s provincií Eritrea
1963–1964, válka s provincií Ogaden
1974–1991, válka s provincií Tigray
1975–1984, druhá válka o Ogaden
1976–1993, ob anská válka (s etnikem Oromo)
1998–2000, válka s Eritreou
2003, ozbrojený konflikt

Ke a

1952–1956, povstání proti britské koloniální správ
1963–1967, ob anská válka (se somálskými povstalci v Severovýchodní
provincii)

Somálsko

1988–*, ob anská válka

Súdán

1955–1972, ob anská válka
1983–2002, ob anská válka
2003–*, ob anská válka

Tanzanie

1971–1972, válka s Ugandou
1978–1979, válka s Ugandou

Uganda

1971–1972, válka s Tanzanií
1978–1979, válka s Tanzanií
1981–1992, ob anská válka
1995–2006, ob anská válka

Poznámka: * minimáln do roku 2007
Zpracováno autorkou podle následujícího zdroje: Universität Hamburg (2005); BBC (2007a)
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6 ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH P Í IN, JEJICH
POTENCIÁLNÍ VÝZNAM DO BUDOUCNA
6.1 Hlavní p í iny hladomor v oblasti východní Afriky
6.1.1 Konflikty
Války nemusejí vést k hladomor m. U vnitrostátních spor , které rozvracejí
spole nost, je pravd podobn jší, že budou doprovázeny potravinovými krizemi, než u válek
mezi státy, které mohou b hem svého trvání uvnit zemí zvyšovat solidaritu a snahu zabránit
dalším krizím. V tšina sou asných válek v Africe je však vnitrostátních a také v tšina
nedávných hladomor v Africe se odehrála v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Z tohoto
vztahu vyplývá, že pokud bude kladen v tší d raz na ešení konflikt , bude to mít velký
p ínos pro prevenci hladomor .143
FAO uvádí, že v celosv tovém m ítku „podíl potravinových krizí, které mohou být
považovány jako lov kem vyvolané, v ase roste“. „Konflikty a ekonomické problémy byly
uvád ny jako hlavní p í iny více než 35 % potravinových krizí mezi lety 1992 a 2003, b hem
periody 1986–1991 to bylo 15 %.“144 (viz graf 1) V období let 2003–2004 se pak konflikty
staly nej ast jší hlavní p í inou hladu na sv t . (viz obr. 4)
Graf 1: Hlavní p í iny potravinových nouzí ve sv t v období let 1986–1991 a 1992–2003

Zdroj: FAO (2003, s. 14), upraveno
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6.1.2 Sucha
Z obrázku 4 lze vy íst, že sucha, vedle konflikt , z stávají ve východní Africe hlavní
p í inou potravinových krizí. Podle sou asných p edpoklad , které vycházejí z toho, že se
podnebí Afriky bude v budoucnosti oteplovat, sucha budou i nadále jednou z nejd ležit jších
p í in potravinové nejistoty afrických zemí.
Obr. 4: Potravinové krize ve sv t a jejich hlavní p í iny, 2003–2004

Zdroj: FAO (2004, s. 16)

Klimatické zm ny jsou hrozbou pro potravinovou bezpe nost a ovlivní nejvíce chudé
oblasti, ve kterých je zem d lská produkce zcela závislá na deš ových srážkách, a kde tak i
malá zm na klimatu m že mít dalekosáhlé dopady.145
„Klimatická data z posledních 30–40 let ukazují, že africký kontinent se otepluje, a to
p ispívá k výskytu více nepravidelných, ale intenzivních srážek, jinými slovy

e eno

k ast jším such m, ale také k ast jším záplavám. Pokud bude tento jev v budoucnu
pokra ovat, n které klimatické modely p edpokládají, že se Afrika do roku 2050 oteplí o 0,5–
2˚C.“146 Takové klimatické zm ny v Africe zp sobí v tší nepravidelnost srážek, v n kterých
ástech i jejich celkové snížení, dále v tší výpar a v suchých oblastech rychlejší desertifikaci,
což, jak se o ekává, zap í iní omezení produkce a zna né snížení výnos . Zv tšující se
145
146
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nedostatek zdroj

m že být také p í inou nových konflikt .147 Podle FAO „sou asné

klimatické trendy signalizují snížení deš ových srážek v oblasti východní Afriky již
v dohledné dob “.148

6.2 Hladomory jako komplexní krize
Mnoho autor hladomory zjednodušen rozd luje podle p í in vzniku na hladomory
p írodní (které jsou chápany jako nevyhnutelné) nebo lidmi vyvolané. P í iny hladomor jsou
ale komplexní a za kone nou krizí asto stojí mnoho faktor , které dlouhodob zhoršovaly
celkovou situaci v postižených oblastech, a které jsou navzájem tak propojeny, že je od sebe
jednoduše odd lit nejde.149
„Podmínky, za kterých v Africe vznikají hladomory, se m ní. Africké dynamické
ekonomiky, politické systémy, konflikty a ob anské nepokoje, klesající produktivita, rychlá
urbanizace a sou asné klimatické trendy se navzájem ovliv ují a vytvá ejí nová rizika
hladomoru.“ V d sledku tohoto vysv tlení ani hladomory v Africe nemohou být objasn ny
jedinou p í inou nebo zjednodušujícími teoriemi o hladomorech.150
To, že hladomory jsou komplexní krize, na kterých mají podíl i jiné faktory než jenom
konflikty, sucha i záplavy, zjednodušen ukazuje i graf 2 a tabulka 4, ve které jsou uvád ny
faktory, které od roku 2000 ohrožovaly potravinovou bezpe nost zemí východní Afriky.

147

Oxfam (2006, s. 25), dostupné z <http://www.oxfam.org/en/files/bp91_africa_food_crisis.pdf/download>
FAO (2006a), dostupné z <http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000284/index.html>
149
CROW (1992, s. 20-21)
150
BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 6)
148

38

Graf 2: P í iny potravinových nouzí v rozvojových zemích v roce 2000, 2001 a 2002

Zdroj: FAO (2003, s. 13), upraveno

Tab. 4: P í iny potravinové nejistoty v zemích východní Afriky od roku 2000.
Džibutsko

Zem s chronickým nedostatkem potravin, vyžaduje 13 000 tun potravin ro n ;
74 procent obyvatel žije za mén než 1 americký dolar denn ; extrémní
chudoba vzrostla z 9,6 % v roce 1996 na 42,2 % v roce 2002; nezam stnanost
je 60 %; 50 % d tí ve v ku, kdy by m ly navšt vovat základní školu, do školy
nechodí; suché, pouštní podmínky, 1 000 z celkových 10 000 hektar
zem d lské p dy je obd láváno, sucha jsou astá

Eritrea

Sucha; nejistý mír s Etiopií; nevybuchlé miny a munice v d íve zem d lsky
produktivních oblastech; vnit n p esídlení lidé; navracející se uprchlíci; místní
záplavy; pokra ující mobilizace, nedostatek pracovní síly pro zem d lství;
vysoká inflace a prudký r st cen základních potravin; pokles ekonomiky,
pokles devizových rezerv; vzr st cen paliv; asté výpadky elektrického proudu

Etiopie

astá sucha; odles ování; nadm rná pastva; p dní eroze; záplavy; nedostatek
pracovních p íležitostí a nízké p íjmy; pád sv tových cen exportních plodin
jako je káva; vysoké ceny potravin; vnit n p esídlení lidé

Ke a

Chudoba; nízký ekonomický r st spojený s vysokým popula ním r stem;
aridní a semiaridní krajina v severních a východních ástech zem , astá
sucha; HIV/AIDS

Somálsko

Dlouhodobé vnit ní nepokoje; neexistence efektivní centrální vlády; astá
sucha; nedostatek bilaterální pomoci; nestabilní životní prost edí; ob asné
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záplavy na jihu zem
Súdán

Vnit ní ozbrojený konflikt, obecné násilí; vnit n p esídlení lidé; navracející se
uprchlíci; nedostatek pracovních p íležitostí a nízké p íjmy; nemožnost
obd lávat p du; rostoucí podvýživa a nemocnost; ztráta p ístupu k isté vod ;
ztráta obydlí; narušení tradi ních zdroj p íjm jako je pracovní trh nebo
ekonomická migrace

Tanzanie

Sucha, záplavy, pustošivý hmyz/ptáci; nedostatek pracovních p íležitostí a
nízké p íjmy; pád sv tových cen exportních komodit jako je káva nebo ropa,
pokles ú innosti makroekonomických opat ení; uprchlíci

Uganda

Násilné nepokoje v ástech zem ; vnit n p esídlení lidé; sucha

Zpracováno autorkou podle následujícího zdroje: FAO. GIEWS (2005a; 2005b; 2005c; 2004a; 2004b; 2004c;
2003a; 2003b; 2003c; 2002a; 2002b; 2002c; 2001a; 2001b; 2001c; 2000a; 2000b; 2000c); WFP (2006a; 2006b;
2006c; 2006d; 2006e; 2006f; 2006g; 2006h; 2006i)

6.2.1 Potenciální význam jednotlivých faktor do budoucna
Hladomory mají více p í in, které se navzájem ovliv ují a dopl ují. Jejich význam a
podíl na vyvolání potravinových krizí se m že do budoucna zm nit.
Jak už bylo uvedeno výše, spojitost mezi hladomory a válkami je v Africe d ležitá.
Pokud budou konflikty ve východní Africe pokra ovat, bude potravinová bezpe nost lidí
z t chto zemí ohrožena i v budoucnu.151
Sucha, záplavy a nepravidelné srážky, které budou umoc ovány postupnými
klimatickými zm nami, pravd podobn
afrických zemí.

z stanou hrozbou pro potravinovou bezpe nost

152

Po et obyvatel ve státech východní Afriky rychle poroste i v následujících létech. (viz
tab. 5) Rostoucí popula ní tlak na p írodní zdroje a ast jší sucha budou mít navíc za následek
rychlejší degradaci p d.153

151

BRAUN – TEKLU – WEBB (1999)
Oxfam (2006), dostupné z <http://www.oxfam.org/en/files/bp91_africa_food_crisis.pdf/download>
153
ORODA (2005), dostupné z <http://www.springerlink.com/content/vnh032115t2ku7v6/fulltext.pdf>
152
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Tab. 5: Po et obyvatel v zemích východní Afriky od roku 1975 a odhad do roku 2035
Populace (v tisících)
Státy

r. 1975

r. 1985

r. 1995

r. 2005

r. 2015

r. 2025

r. 2035

Džibuti

224

403

624

804

951

1 113

1 276

Eritrea

2 115

2 807

3 213

4 527

6 165

7 684

9 205

Etiopie

34 188

43 437

60 293

78 986

100 967

124 996

148 990

Ke a

13 512

19 674

27 380

35 599

46 167

57 176

68 464

4 133

6 469

6 242

8 196

10 881

13 712

16 694

Súdán

16 776

23 056

29 492

36 900

45 613

54 267

62 473

Tanzanie

15 970

21 833

29 902

38 478

48 999

59 989

70 936

Uganda

10 892

14 801

21 235

28 947

39 966

54 011

69 252

Východní

97 810

132 480

178 381

232 437

299 709

372 948

447 290

Somálsko

Afrika
Zpracováno autorkou podle následujícího zdroje: UN (2007)

Onemocn ní AIDS by nem lo v budoucnu potravinovou bezpe nost zemí ohrožovat
více, než je tomu v sou asnosti. Vyplývá to z dat UNAIDS, podle kterých sice po et úmrtí
v subsaharské Africe v souvislosti s AIDS roste, procento populace nakažené virem HIV však
z stává od konce 20. století tém

stejné. (viz graf 3)
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Graf 3: Rozší ení viru HIV v subsaharské Africe a v rozvojovém sv t a ro ní po et úmrtí
v souvislosti s AIDS v subsaharské Africe v období let 1990–2004

Zdroj: UN (2005, s. 24), upraveno

M nící se vliv dalších faktor a jejich potenciální význam není autorka této práce na
základ získaných informacích schopna zhodnotit. Je však z ejmé, že bude záležet p edevším
na politických initelích, jak se ke stávajícím socioekonomickým podmínkám ve svých
zemích postaví, a zda budou schopni a ochotni se snažit je zm nit.
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7 PROBLEMATIKA POSKYTOVÁNÍ POTRAVINOVÉ POMOCI
„Potravinová pomoc je jednou z nejstarších a také jednou z nejvíce problematických
forem zahrani ní pomoci“, a to i p es to, že zachránila miliony život a mnoha dalším lidem
pomohla jejich životy zlepšit.154

7.1 Definice
Termín potravinová pomoc není jednozna n

definován. Ani odborníci na

potravinovou pomoc se zatím nedokázali dohodnout na jediné definici. Podle BRAUNA
m že být potravinová pomoc chápána jako takový zásah, jehož cílem je zlepšit potravinovou
bezpe nost chudých lidí v krátkém i dlouhém

asovém období, a který je financován

mezinárodními, ale i domácími ve ejnými a soukromými zdroji.155 Jde tedy jak o p ímou
distribuci potravin, tak o p ísun ostatních zdroj , které spolu s poskytováním potravy
pomáhají zajistit potravinovou bezpe nost zemí. Jindy je potravinová pomoc chápána jen jako
mezinárodní pomoc uskute ována formou p ímých dodávek potravin nebo jiných zdroj ,
skrz které budou dodávky potravin zajišt ny.156

7.2 Charakteristiky potravinové pomoci
Nejv tší množství potravinové pomoci sm uje do subsaharské Afriky a Asie. „V roce
2005 93 zemí i oblastí obdrželo celkem 8,25 milion tun potravinové pomoci.“ Mezi nejv tší
p íjemce pat ila Etiopie, Severní Korea, Súdán, Uganda, Eritrea a Bangladéš157.158
Množství poskytované potravinové pomoci je velmi nestálé a b hem krátké doby se
m že rychle m nit. Nap íklad v roce 1996 bylo celkem poskytnuto 7,2 milion

tun

potravinové pomoci, v roce 1999 to už bylo 15.1 milion tun, do roku 2004 toto množství
pokleslo na 7,5 milion tun.159 Velké kolísání v objemu poskytované potravinové pomoci je
p ipisováno hlavn vzájemnému p sobení t chto initel : zm ny cen základních potravin na

154

FAO (2006b, s. 3), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0800e/a0800e.pdf>
BRAUN in LOWDER – RANEY (2005, s. 1), dostupné z
<ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae878e/ae878e00.pdf>
156
LOWDER – RANEY (2005, s. 1–2), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae878e/ae878e00.pdf>
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Mezi p íjemce potravinové pomoci pat í všechny státy východní Afriky.
158
WFP (2006a, s. 31), dostupné z <http://www.wfp.org/interfais/index2.htm#>
159
WFP (2006a, s. 1), dostupné z <http://www.wfp.org/interfais/index2.htm#>
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sv tových trzích, zm ny vzorc poskytování humanitární pomoci a odhady dárc na množství
pot ebné pomoci.160
Mezi poskytovatele potravinové pomoci pat í jednotlivé státy, Evropská komise,
Sv tový potravinový program a jiné organizace pat ící do systému OSN, r zné nevládní
organizace a soukromé firmy. Nejv tším poskytovatelem potravinové pomoci jsou Spojené
státy americké. Ty financují 60 % aktivit Sv tového potravinového programu, který poskytuje
35–40 % potravinové pomoci.161 V roce 2005 poskytli Ameri ané 48,8 % veškeré
potravinové pomoci. Mezi další nejvýznamn jší dárce pat ila Evropská komise (7,6 %
celkové potravinové pomoci),

ína (7 %), Japonsko (4,9 %), Jižní Korea (4.8 %) a Kanada

(3,3 %).162
Nejv tší podíl na potravinové pomoci tvo í obilniny, a to hlavn pšenice, rýže a
kuku ice. Jen v pr m ru 10–15 % potravinové pomoci je tvo eno jinými komoditami, mezi
které hlavn pat í lušt niny a rostlinné oleje.163
Potravinová pomoc m že být poskytována n kolika zp soby. P es programy
potravinové pomoci jsou potraviny darovány nebo ast ji za zvýhodn nou cenu prodávány
vládám p ijímajících zemí, které jídlo dále prodávají na trzích.
V projektech potravinové pomoci je jídlo typicky nevládními organizacemi nebo
Sv tovým potravinovým programem poskytováno zadarmo nebo vým nou za práci.
P íkladem mohou být projekty jídlo za práci, podávání stravy ve školách nebo potravinová
centra pro matky a d ti. Mimo ádná potravinová pomoc je poskytována b hem potravinových
krizí. Mezi potravinovou pomocí poskytovanou v období krize a projekty potravinové pomoci
nemusí být vždy rozdíl. I b hem krizí m že být strava poskytována nap íklad p es projekt
jídlo za práci.164
V jednotlivých létech se pom r program , projekt a nouzové pomoci m ní. Od konce
70. let podíl program

na celkové potravinové pomoci klesl, naopak podíl potravinové

pomoci poskytované v nouzi vzrostl. Podíl projekt
165

stabilní.

z stával po celou dobu pom rn

V roce 2005 tvo ila potravinová pomoc poskytovaná v krizích 64 % pomoci. Na
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LOWDER – RANEY (2005, s. 4), dostupné z <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/ae878e/ae878e00.pdf>
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CLAY in LOWDER – RANEY (2005, s. 7), dostupné z
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druhé stran p es programy bylo poskytnuto nejmenší množství potravinové pomoci, jaké
bylo kdy zaznamenáno.166

7.3 Kritiky potravinové pomoci
Poskytování potravinové pomoci je drahé. A nouzové dodávky potravin, které ve 20.
století tvo í nejv tší ást potravinové pomoci, a které jsou dovážené hlavn ze zahrani í, jsou
nejdražší. To proto, že náklady na poskytování pomoci v naléhavých p ípadech jsou vyšší,
pomoc je poskytována v co nejkratším ase, a asto je tak využívaná drahá forma p epravy.
Náklady se ješt zvyšují v oblastech s ni enou infrastrukturou a v konfliktem zasažených
oblastech, kde jsou v tší nároky na zajišt ní bezpe nosti pro dodavatele potravin.167
Dalším problémem je neefektivní poskytování potravinové pomoci, kdy omezené
zdroje nejsou používány cílen .168 Poskytovatelé pomoci se nep izp sobí místním
podmínkám, nerespektují tradi ní vzorce distribuce ve spole nosti, a tak dochází k
nedostate nému využívání pomoci. To vše m že zap í init, že nejchudší a nejvíce pot ebné
domácnosti se k pomoci v bec nedostanou.169
Dono i asto p esouvají zdroje z rozvojových inností na akutní pomoc a humanitární
pomoc se tak stává konkurencí dlouhodobé rozvojové pomoci. Rozvojová spolupráce je tak
mén ú inná, a pravd podobnost, že lidé v budoucnu nebudou schopni sami elit a p edcházet
dalším krizím, se tak zvyšuje.170
P ekážkou v poskytování v asné a efektivní potravinové pomoci jsou i národní
regula ní systémy a politický p ístup místních autorit. Rychlé odpov di na krizi m že bránit
pomalý proces ud lování vstupních víz pro humanitární pracovníky, zadržování potravinové
pomoci na letištích a v p ístavech z d vodu celního odbavení nebo zabrán ní p ístupu pomoci
do ur itých oblastí. Chyba je i na stran

dárc , když nev nují dostate nou pozornost

výstrahám systém v asného varování a pomoc pošlou až v dob propuknutí krize.171 Na
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poskytovatele tak spadá kritika za to, že potravinová pomoc do postižených oblastí p ichází
pozd a v nedostate ném množství.172
Dono i mají kapacity na to, aby mohli distribuci potravinové pomoci v p ijímajících
zemích hlídat. To znamená, že jsou schopni kontrolovat, jestli nedochází ke zneužívání
pomoci, zanedbávání povinností nebo protizákonnému jednání p íjemc . Na druhou stranu
poskytovatelé pomoci se asto chovají nezodpov dn . Nedodržují zásady, které se váží
k poskytování potravinové pomoci, protože jejich dodržování je jenom dobrovolné,
nedodržují své závazky a sliby.173 Velké kolísání v množství poskytované potravinové
pomoci v jednotlivých obdobích, které je zp sobeno p edevším m nícími se podmínkami na
trzích, a s tím spojená nejistota dokazují, že dárci jsou ve svém úsilí poskytovat potravinovou
pomoc jen áste n vedeni snahou uspokojit základní životní pot eby hladov jících lidí.174
Potravinová pomoc m že vyvolat efekt negativní závislostí zemí, které na vn jší
pomoc spoléhají.175 V takovém p ípad potravinová pomoc dokáže uspokojit základní pot eby
strádajících lidí, na druhou stranu má však negativní dopad na schopnosti t chto lidí zajistit si
dostatek zdroj v budoucnosti, aniž by k tomu pot ebovali podporu zven í.176
Špatn cílená a na asovaná pomoc, která je poskytována v delším asovém období a
p edevším p es projekty a programy potravinové pomoci, m že ohrozit místní produkci a
trhy. Dodávky potravin formou potravinové pomoci mohou snížit ceny stejných potravin na
místních trzích. Místní producenti, a také distributo i, ztrácí potenciální zisky a nejsou
motivování zvyšovat svou produkci a do svých inností dále investovat. Ze stejného d vodu
m že pokles cen potravin odrazovat i dovozce. To vše ohrožuje schopnost zemí stát se
v budoucnu mén závislými na vn jší pomoci.
N kte í auto i zastávají názor, že dlouhodobá a opakovaná pomoc m že u obyvatel
v oblastech náchylným k potravinovým nouzím vyvolat rizikové chování. Lidé spoléhají na
to, že i p i další krizi jim bude pomoženo, a tak nejsou podn cování k tomu, aby se t mto
krizím snažili p edcházet.177 Ani vlády, které jsou si v domy toho, že potravinová pomoc
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bude do jejich zemí proudit i nadále, nejsou motivovány zlepšovat potravinovou situaci
jinými prost edky.178

7.4 Zásady pro poskytování potravinové pomoci
Pro poskytování vhodné potravinové pomoci, která umožní vylepšit potravinovou
bezpe nost zranitelných lidí a zárove nebude mít negativní dopady, je zapot ebí dodržovat
n které zásady.
Aby byla potravinová pomoc efektivní, je d ležitá její v asnost. A pro rychlou
odpov

je hlavní p ipravenost poskytovatel pomoci. Rychlá reakce na nouzovou situaci

vyžaduje flexibilitu dárc a distribu ních sítí, rychlý p ísun finan ních zdroj a rozvinutý
informa ní systém. Jeho sou ástí pak je systém v asného varování p ed potenciální krizí, na
ten by m la navazovat innost systému varujícího ohrožené obyvatelstvo a systému, který
spolehliv odhadne pot ebné množství pomoci.179
Potravinová pomoc, poskytovaná za mimo ádných události, jako jsou sucha, záplavy,
zem t esení i hyperinflace, sm uje do rozsáhlých oblastí. Všechny domácnosti nejsou
katastrofou zasaženy stejn , to však p i plošné distribuci potravin v krizových p ípadech není
zohled ováno.180 Proto je vhodné se více zam it na financování projekt , jako je jídlo za
práci nebo peníze za práci, pro nejvíce ohrožené lidi, kte í b hem krizí mohou p ijít o své
p íjmy nebo p ístup k potravinám. S tím je také spojena snaha o lepší cílenou pomoc,
zam enou na nejvíce zranitelné skupiny obyvatel a využívající dostupné místní zdroje.181
P i poskytování pomoci je také zapot ebí vyvíjet snahu o lepší provázanost
humanitárních a rozvojových aktivit, které probíhají ve stejných lokalitách.182
V tší pozornost musí být také kladena na potenciální dopady potravinové pomoci na
fungování místních ekonomik.183 K tomu je d ležité zjistit, do jaké míry si místní trhy
zachovaly svou funk nost. Pokud trhy jsou efektivní, je vhodn jší lidem pomáhat skrz
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finan ní zdroje. Pokud trhy nefungují, je zapot ebí poskytovat potravinovou pomoc formou
p ímých dodávek potravin.
Dále by dono i m li využívat místní distribu ní sít , sociální struktury, spolupracovat
s lokálními nevládními organizacemi. Rovn ž by m li up ednost ovat využívání dostupných
místních zdroj , jejichž obstarání a distribuce asto vyjde levn ji, než dovážení potraviny ze
zahrani í. Tím se také mohou vyhnout efektu závislosti p ijímajících zemí na importované
pomoci.184
BARRETT ješt uvádí, že je zapot ebí vytvo it jakousi celosv tovou dohodu, ve které
by se dárci a p íjemci potravinové pomoci dobrovoln zavázali k zodpov dnému chování, a
podporovat aktivity, které pomohou dárc m lépe se zam it na skute né pot eby p íjemc .185
V této souvislosti je také zapot ebí, aby toky potravinové pomoci byly sledovány i místní
ob anskou spole ností.186 BARRETT a HEISEY také zastávají názor, že pomoc poskytovaná
multilaterální cestou je více zam ená na skute né pot eby p íjemc a její negativní dopad na
dovoz a domácí produkci potravin je proto minimální.187
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8 MOŽNÁ EŠENÍ
Vhodná opat ení na odstran ní potravinové nejistoty se mohou v r zných zemích a
oblastech lišit. Nejd ležit jší postupy v boji proti hladu však z stávají stejné.188
Podle JENÍ KA a FOLTÝNA pat í mezi typické znaky zemí, ve kterých dosud
nedošlo ke zvýšení potravinových zásob na osobu, pokles p íjm na osobu, nedostate ná
úrove

výživy, malé potravinové zásoby, snížení zem d lské produkce a nízký dovoz

obilovin mimo potravinovou pomoc. Naopak pro zem , které dokázaly zlepšit svou
potravinovou situaci, je charakteristické nadpr m rné tempo ekonomického r stu, zvýšení
množství dovážených potravin a zvyšování potravinových zásob v d sledku r stu domácí
zem d lské produkce.189

8.1 Zp soby ešení a p edpoklady pro ešení potravinového problému
Jak uvád jí JENÍ EK a FOLTÝN, „zp soby ešení potravinového problému m žeme
rozd lit podle asového horizontu na krátkodobé, st edn dobé a dlouhodobé“. V rámci tohoto
d lení existují ešení na dvou úrovních. Na makroúrovni je p edevším zapot ebí vyvíjet snahu
o r st hrubého domácího produktu, zvyšování výkonu zem d lství a podporu produkce
potravin, zavedení opat ení na stabilizaci lokálních a celosv tových potravinových zásob a
opat ení pro zvýšení zdraví populace. Na úrovni jednotlivých sociálních skupin je nutné ešit
problematiku chudoby, a to p es úsilí o zvyšování kupní síly obyvatel a zajišt ní vyšší
produkce potravin a zavád ní zdravotních program zam ených na výživu a osv tu.190
Potravinový problém nem že být ú inn

ešen, pokud nebudou spln ny základní

p edpoklady takového ešení. K t mto p edpoklad m pat í stabilizace politických pom r a
nastolení demokracie, což je nutné pro vytvo ení stabilní tržní ekonomiky, úsilí o rozvoj
lidských zdroj , a to p edevším cestou odstran ní negramotnosti a boje proti nemocem, dále
pak rovnost šancí pro všechny, fungující infrastruktura a rozumn pojatá popula ní politika,
která eší nadm rný r st populace.191
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Pro úsp šný boj s hladem je zapot ebí koordinovaná mezinárodní spolupráce, hlavní
roli p i zajišt ní potravinové jistoty však musí mít lokální vláda a administrativa.192

8.2 Krátkodobá ešení
„P i existenci potravinového problému je t eba nejprve p ijmout okamžitá krátkodobá
opat ení“, jejichž cílem je „zabránit nejvážn jším akutním projev m nedostatku potravin a
odstranit tak nebezpe í ztráty lidských život “.193
Nejb žn jší formou krátkodobého ešení je okamžitá potravinová pomoc. Navzdory
všem kritikám tohoto zp sobu pomoci se ukazuje, že potravinová pomoc, která je dob e
na asovaná, distribuovaná a cílená, vychází p edevším z pot eb postižených obyvatel, a která
se dokáže p izp sobit místním podmínkám, m že do zna né míry pozitivn ovlivnit mortalitu
v oblastech postižených potravinovou krizí.194
Pro zajišt ní efektivních krátkodobých opat ení je d ležité zpracovávání informací ze
systém

v asného varování, na kterých se podílí r zné mezinárodní, národní i místní

organizace. Tyto systémy mají varovat p ed potenciálními krizemi, a pomoci tak zvrátit riziko
hrozby. Konkrétn

v Africe tyto systémy varují p edevším p ed nastávajícími suchy,

monitorují výskyt saran at nebo vyhodnocují zm ny cen na trzích. Hrozby, jako jsou
ozbrojené konflikty nebo politické p evraty, však spolehliv p edvídat nedokáží.195
Potravinová pomoc tedy m že v dané krizové situaci zachránit spoustu život , pro
ešení potravinového problému je však zapot ebí ud lat více, než jenom poskytovat pomoc
lidem, kte í v d sledku nedostatku potravin umírají. D ležit jší je v tomto p ípad prevence
krizí.196

8.3 St edn dobá a dlouhodobá opat ení
St edn dobá opat ení by p edevším m la podporovat ekonomický r st a r st
zam stnanosti, a to skrz podporu makroekonomické stability, odstran ní p ekážek trhu,
da ové reformy (snížení p ímého a nep ímého zdan ní práce) a rozvoj infrastruktury. Dále je
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vhodné zavád t opat ení na vyšší produkci potravin a zp ístupnit služby finan ního trhu i pro
malé zem d lce.197
V dlouhodobém období je pro vy ešení potravinového problému d ležitý posun
sm rem k udržitelnému ekonomickému r stu, který umož uje rozvoj trh , zajišt ní zdravotní
pé e, výživy, vzd lání a osv ty. Dále je nutné podporovat udržitelný r st potravinové a
zem d lské produkce. D ležité je se také zam it na ve ejné politiky, které budou podporovat
rozvoj lidských zdroj

a rozši ování sociálních služeb zam ených na boj s chudobou.

K odstran ní chudoby m že p isp t i reforma vlastnických vztah , která malorolník m zaru í
jistý p ístup k p d .198
R st zem d lského sektoru, na n mž je v rozvojových zemích závislá v tšina
obyvatel, bývá prioritou. Nízká zem d lská produktivita m že být zvýšena využíváním
nových technologií, k emuž jsou zapot ebí investice do výzkumu a infrastruktury, a p es
v tší komercializaci zem d lství.199 V suchých oblastech je vhodné zam it se na opat ení
snižující dopady sucha na úrodu, mezi n ž nap íklad pat í zlepšení správy vodních zdroj ,
p stování such m odolných plodin nebo zavád ní opat ení pro boj s desertifikací.200
Zvyšování zdroj , které umož ují dlouhodobé investice do venkovských rozvojových
program

zam ených na nejvíce zranitelné skupiny obyvatel, m že zlepšit p ístup lidí

k základním zem d lským vstup m, jako je osivo, zem d lské ná iní nebo úv ry, usnadnit
p ístup k trh m a p isp t k rozvoji aktivit mimo zem d lství.201
Významnou roli má také diversifikace ekonomických aktivit, uskute ována
p edevším p es zam stnanecké programy, které venkovskému obyvatelstvu dávají možnost
alternativních zisk .202 Pracovní programy p inášejí lidem zam stnání, vykonaná práce navíc
p ispívá k rozvoji ve ejného, ale i soukromého sektoru.203
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9 ZÁV R
Potravinová nejistota je jedním z nejzávažn jších a nejzjevn jších problém obyvatel
zemí rozvojového sv ta. Po et podvyživených lidí nadále z stává vysoký. Nejhorší situace je
v subsaharské Africe, kde podvýživou trpí každý t etí lov k. Tento region je také každoro n
zasažen nejv tším po tem potravinových krizí a státy, jako je Súdán a Etiopie, jsou sužovány
opakujícími se hladomory.
Jednou z nejd ležit jších p í in potravinových krizí a hladomor ve východní Africe
jsou p írodní podmínky. Potravinovou bezpe nost obyvatel zde ohrožují p edevším
dlouhotrvající a opakující se sucha a nepravidelné srážky, situace je zhoršena v oblastech, kde
jsou málo úrodné p dy s nízkou reten ní schopností. Hrozbou jsou i povodn , v tomto
regionu zp sobované p edevším jevem El Niño, a hmyzí šk dci, kte í mohou zni it úrodu.
Situaci v oblasti výživy zhoršují i n které sociální, demografické a environmentální faktory,
jako je nízká produktivita zem d lství, chronická chudoba obyvatel, destabilizující dopad
epidemie HIV/AIDS, pokra ující degradace p írodních zdroj , p edevším p d, a velký
popula ní r st a migrace obyvatel. Mezi ekonomické a politické faktory, které se podílí na
vzniku potravinových krizí, pat í závislost farmá

na vývozu jednoho druhu komer ní

plodiny, selhání místních distribu ních systém a nedostupnost trh pro malé rolníky. Dále
pak špatné politiky vlád, které mají negativní dopad na zem d lce nebo úplný nezájem vlád
podporovat zem d lskou produkci pro domácí spot ebu a zabývat se problémem
potravinového nedostatku v n kterých oblastech. Potravinové krize a hladomory jsou ve
východní Africe asto spojovány také s ozbrojenými konflikty, které z mnoha d vod (nap .
p ímého ni ení p írodních zdroj
infrastruktury, p evád ní zdroj

a úrody, nedobrovolných migrací obyvatel, ni ení

na vojenské ú ely nebo narušení ekonomických aktivit)

vedou ke snižování potravinové produkce a zvyšování podvýživy.
Nejzjevn jšími p í inami potravinových krizí a hladomor jsou ve východní Africe
sucha a ozbrojené konflikty. Z p edchozího vý tu však vyplývá, že na vzniku krizí se podílí
celá ada r zných faktor , které se navíc navzájem ovliv ují. Na hladomory proto musíme
nahlížet jako na komplexní krize. Z tohoto poznání by pak m ly vycházet i snahy o ešení
potravinového problému.
Akutní potravinový nedostatek je zapot ebí ešit okamžitou potravinovou pomocí,
která, aby byla co nejefektivn jší, musí být v asná, cílená, nesmí ohrožovat místní producenty
a p edevším musí vycházet z pot eb postižených obyvatel. Pro vy ešení potravinového
problému je však d ležit jší prevence krizí. P ijímána musí být r zná st edn dobá a
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dlouhodobá opat ení, která budou podporovat dlouhodobý ekonomický r st a zvyšování
zam stnanosti mimo zem d lský sektor, udržitelný r st potravinové produkce, rozvoj
infrastruktury, boj proti chudob a rozvoj lidských zdroj . Potravinový problém však m že
být ú inn

ešen jen v podmínkách míru a politické stability, rozumn pojaté popula ní

politiky a rovných šancí rozvoje pro všechny.
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10 SHRNUTÍ
Bakalá ská práce se zabývá p í inami potravinových krizí a hladomor

v oblasti

východní Afriky. Na za átku práce jsou vymezeny základní pojmy související
s problematikou potravinového problému, dále je stru n nastín na situace v oblasti výživy ve
sv t , v subsaharské Africe a nakonec v jednotlivých zemích východní Afriky, mezi které
pat í Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Ke a, Somálsko, Súdán, Tanzanie a Uganda.
Hlavní ást této práce tvo í druhá a zárove nejdelší kapitola, ve které jsou za pomocí
konkrétních p íklad

rozebírány jednotlivé p í iny potravinových krizí a hladomor

ve

východní Africe. P í iny jsou rozd leny do ty kategorií, mezi n ž pat í p írodní podmínky,
sociální, demografické a environmentální faktory, ekonomické a politické faktory a ozbrojené
konflikty.
V další kapitole následuje zhodnocení jednotlivých p í in, kde se ukazuje, že
hladomor je komplexní krize, na které se vedle nejzjevn jších p í in, mezi které pat í sucho a
ozbrojené konflikty, podílí i ada dalších faktor . Tato ást se také v nuje potenciálnímu
významu jednotlivých faktor do budoucna.
V kapitole zabývající se problematikou potravinové pomoci jsou popsány základní
charakteristiky této pomoci, stru n shrnuty její hlavní kritiky a vyjmenovány zásady pro
poskytování vhodné a efektivní potravinové pomoci.
Na záv r jsou uvedena možná ešení potravinového problému. Okamžitá potravinová
pomoc je popsána jako krátkodobé ešení krizí. Uvedena jsou i st edn dobá a dlouhodobá
opat ení nezbytná pro prevenci potravinových krizí a hladomor .

Klí ová slova: zem východní Afriky, hladomor, potravinová krize, potravinová nejistota,
p í iny hladomor a potravinových krizí, potravinová pomoc
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11 SUMMARY
The bachelor thesis deals with the causes of food crisis and famines in East Africa.
The beginning of the thesis defines the basic definitions related to the question of food
problem, then briefly outlines the world food situation, food situation in sub-Saharan Africa
and finally in the particular countries in East Africa like Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya,
Somalia, Sudan, Tanzania, and Uganda.
Secondly, the main and also the longest part of this work deals with the analysis of
particular causes of food crisis and famines in East Africa focusing on concrete examples. The
causes are divided into four categories, which include natural conditions, social, demographic
and environmental factors, economical and political factors and armed conflicts.
The next chapter evaluates the particular causes, which demonstrate the fact that
famine is a complex crisis on which a lot of factors participate, not only the most obvious
factors like drought and armed conflicts, but also many others. This part pays attention to
potentional importance of particular factors in the future.
The chapter, which deals with food aid, describes the main characteristics of this aid,
briefly summarizes its basic critics and enumerates the principles of giving appropriate and
effective food aid.
Finally, the possible solution of food crisis is given. Immediate food aim is
characterised as a short-term solution. Mid-term and long-term actions, necessary for food
crisis and famines prevention are also introduced.

Key words: countries of East Africa, famine, food crisis, food insecurity, causes of famines
and food crises, food aid
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P íloha 1: Politická mapa Afriky

Zdroj: MATÁSEK (2007)
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P íloha 2: Africké státy zasažené hladomory v 60.–90. letech 20. století

Poznámka: Research sites – výzkumná místa pro publikaci.
Zdroj: BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 16)
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P íloha 3: Oblasti v Súdánu zasažené hladomory b hem 80. a 90. let 20. století

Poznámka: Severe – vážn postižené oblasti.
Partial – áste n postižené oblasti.
Zdroj: BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 36)
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P íloha 4: Oblasti v Etiopii a Eritreji s astým výskytem hladomor

Poznámka: Vyte kovaná místa zna í oblasti, které jsou asto postihovány suchy a hladomory.
Zdroj: BRAUN – TEKLU – WEBB (1999, s. 40)
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