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Za pięć dwunasta…

Od Pauliny

Zajmuję się tematyką kryzysu
klimatyczno-ekologicznego, ponieważ
nie ma obecnie ważniejszej sprawy,
również dla środowiska naukowego.
Szczególnie smutne jest dla mnie to, że
w imię zysków nielicznych niszczona
jest cała Ziemia. Za najważniejsze
wyzwanie dla ludzkości w obliczu
kryzysu klimatyczno-ekologicznego
uważam odtworzenie wspólnotowości,
przypomnienie sobie, czym są empatia
i wspieranie siebie nawzajem – cechy
przyrodzone naszemu gatunkowi.
To pomoże nam zatrzymać dewastację
Ziemi i rozpad społeczeństwa ludzkiego.
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Wprowadzenie

W skali globalnej marnowane i wyrzucane są ogromne ilości żywności
(25%1), w irracjonalnym stopniu – nieadekwatnie do zapotrzebowania
i ze szkodą dla zdrowia – rośnie wytwarzanie i konsumpcja mięsa.
Uprawia się też rośliny niepotrzebne2 lub tylko pozornie potrzebne3.
Pomimo nadprodukcji żywności setki milionów osób cierpią głód,
niedożywienie, nie mają dostępu do pożywienia dobrej jakości4. Jednocześnie najmniej zarabiającą grupą w łańcuchu osób związanych
z produkcją rolną są rolnicy i rolniczki (więcej na temat globalnych
nierówności i niesprawiedliwości w rozdziale 5).
Jak wytłumaczyć współistnienie nadwyżek wytwarzania żywności,
marnowania terenów uprawnych i setek milionów głodujących osób?
Żywności brakuje w rejonach leżących na globalnym Południu5. To tam,
zamiast wytwarzać żywność dla lokalnych społeczności, bardzo często
uprawia się rośliny na paszę dla zwierząt hodowanych na globalnej
Północy6 albo bawełnę do produkcji ubrań7. Nadwyżki żywności oraz
inne produkty rolne są sprzedawane przede wszystkim na globalnej
Północy i stanowią źródło zysku dla niewielkiej grupy najbogatszych
koncernów. Są to koncerny spożywcze, biochemiczne i inne związane
z produkcją rolną, przetwarzaniem i handlem produktami rolnymi –
coraz mniej liczne, jednak coraz potężniejsze w wyniku ciągłych fuzji
(Ilustracja 10 i 11), koncentrujące kapitał i monopolizujące rynki rolne.

1
2
3
4
5
6
7

Food and Agriculture Organization (FAO) (2020): fao.org [dostęp: 28.11.2021].
Na przykład palmę olejową z przeznaczeniem na „bio” paliwa.
Na przykład bawełnę do produkcji odzieży wytwarzanej w zbyt dużych ilościach.
World Food Programme (WFP) (2020): wfp.org [dostęp: 28.11.2021].
Biedniejsze części świata, takie jak Afryka Subsaharyjska, Ameryka Południowa,
Azja Południowa.
Bogatsze części świata, takie jak Europa, Ameryka Północna, Australia, Oceania, Chiny.
Wyrzucanej w formie ubrań, które są jednym z najpoważniejszych źródeł śmieci:
[brak inf. o aut.] (2020), Jak produkcja tekstyliów i odpadów tekstylnych wpływa na środowisko?, Teraz Środowisko: teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Jak-produkcja-tekstyliow-odpadow-tekstylnych-wplywa-na-srodowisko-9752.html [dostęp: 28.11.2021].
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To, co opisałam powyżej, a co umyka zwykłemu zjadaczowi chleba, skutkuje jednym z największych, w mojej opinii, tzw. fake newsów,
czyli fałszywych, wprowadzających w błąd komunikatów: że z powodu
rosnącej liczby ludzi na Ziemi trzeba na różne sposoby zintensyfikować
wytwarzanie żywności. Co gorsza, często wskazuje się na konieczność
dalszej dewastacji przyrody pod kolejne tereny uprawne. Dlatego celem tego artykułu jest pokazanie danych i faktów, które temu przeczą,
wraz z komentarzem (utrzymanym w tonie zaangażowanym, ale obiektywnym). Przedstawię też istniejące, gotowe i ciągle udoskonalane
rozwiązania, które nie tylko umożliwiają wyżywienie ludzkości, ale
i zmniejszenie terenów rolnych, zwrócenie dzikiej przyrodzie obszarów
zaanektowanych na uprawy. Ważną rolę w tych rozwiązaniach odgrywa
i powinno odgrywać społeczeństwo, szczególnie osoby zajmujące się
rolnictwem.
Za dużo, za tanio i nie tam, gdzie jest potrzebna

Żywność – jak sama nazwa wskazuje – jest niezbędna do życia. Dlatego wszystko, co jest związane z jej wytwarzaniem, można zaliczyć
do najważniejszych działań człowieka. Obecnie często mówimy o działach gospodarki – ten związany z żywnością ma największe znaczenie.
Podaje się, że rolnictwem ludzie zaczęli się zajmować ok. 10 tys. lat
temu, na terenach nazywanych Żyznym Półksiężycem, które obejmują
część doliny Nilu wraz z jego deltą oraz dorzecza Tygrysu i Eufratu8.
Swoistym paradoksem jest to, że obecnie jest to teren właściwie pustynny, również z powodu globalnego ocieplenia i związanych z nim
rosnących temperatur. Jednym z ważniejszych momentów w historii
rolnictwa była „zielona rewolucja” w latach 60. ubiegłego wieku9, kiedy

8

9

Fernández, E. i in. (2014), Ancient DNA Analysis of 8000 B.C. Near Eastern Farmers
Supports an Early Neolithic Pioneer Maritime Colonization of Mainland Europe through
Cyprus and the Aegean Islands, „PLoS Genetics”, 10 (6).
Pingali, P.L. (2012), Green Revolution. Impacts, Limits, and the Path Ahead, „Proceed
ings of the National Academy of Sciences”, 109 (31).
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to m.in. opracowano nowe odmiany zbóż – bardziej plenne i odporne
na choroby. Doprowadziło to do rozwoju upraw w systemie monokultur,
który jest możliwy za sprawą stosowania nawozów sztucznych i pestycydów, a w ślad za nimi ferm przemysłowych, w których zwierzęta są
hodowane najczęściej w budynkach i w dużym zagęszczeniu. Szacuje
się, że „zielona rewolucja” ocaliła od głodu ok. 1 mld osób10.
Jednocześnie wielkoobszarowe monokultury oraz fermy przemysłowe to początek coraz silniejszej industrializacji rolnictwa, wskutek
której zaczyna się mówić o „rolnictwie przemysłowym”. Postępuje
chemizacja rolnictwa (wzrost użycia pestycydów oraz nawozów sztucznych) oraz ubożenie krajobrazu rolniczego, z którego znikają zadrzewienia śródpolne czy miedze, co prowadzi do spadku bioróżnorodności
takich terenów (więcej na temat utraty bioróżnorodności w rozdziale 3).
Wzrasta konsumpcja mięsa – 1 osoba przez rok zjada go średnio ponad
40 kg (Ilustracja 1). Coraz więcej zwierząt jest hodowanych w systemie
ferm przemysłowych (obecnie 90%11), a te wymagają zestandaryzowanej paszy. W związku z tym rośnie obszar przeznaczony wyłącznie
na uprawę roślin, z których się ją wytwarza, w tym na uprawę wysokobiałkowej soi, głównie w krajach o cieplejszym klimacie – często na terenach po wycince lasów tropikalnych, w tym Puszczy Amazońskiej.
Fermy przemysłowe wiążą się nie tylko ze skrajnie nieetycznym
sposobem hodowania zwierząt: w dużym zagęszczeniu, co stoi
w sprzeczności z ich naturą, często bez możliwości poruszania się,
opieki nad potomstwem i przejawiania innych zachowań społecznych,
w permanentnym zamknięciu, bez kontaktu z pastwiskiem, słońcem,
świeżym powietrzem. To też miejsca, w których powstają duże ilości

10

11

Spector, D. (2014), The US Capitol Just Honored Norman Borlaug, The Man Who Saved
A Billion Lives, Business Insider: businessinsider.com/who-is-norman-borlaug-2014-3
[dostęp: 28.11.2021].
Anthis, K., Anthis, J.R. (2019), Global Farmed & Factory Farmed Animals Estimates, Sentience Institute: sentienceinstitute.org/global-animal-farming-estimates [dostęp:
28.11.2021].
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Inne mięso
Owce i kozy
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Ilustracja 1. Roczna konsumpcja mięsa na osobę na świecie.
Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1

_1

Ritchie, H., Roser, M. (2017/2019), Meat and Dairy Production, OurWorldInData.org:
ourworldindata.org/meat-production [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-4.0
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zanieczyszczeń związanych m.in. z odorami i odchodami zwierząt
trudnymi do zutylizowania12, często zawierającymi duże ilości antybiotyków. Zwierzętom podaje się te leki,
ponieważ stymulują (z przyczyn do tej pory
Fermy przemysłowe wiążą
niewyjaśnionych) ich wzrost, a do tego
się ze skrajnie nieetycznym
chronią je przed chorobami bakteryjnymi,
sposobem hodowania zwierząt: w dużym zagęszczeniu,
które łatwo rozprzestrzeniają się pomiędzy
co stoi w sprzeczności z ich
stłoczonymi osobnikami. Dlatego fermy
naturą, często bez możliwoprzemysłowe są jednym z głównych źródeł
ści poruszania się, opieki nad
obecności antybiotyków w środowisku.
potomstwem i przejawiania
Prowadzi to do postępującego rozwoju odinnych zachowań społeczporności na antybiotyki wśród bakterii
nych, w permanentnym zachorobotwórczych13. Z kolei na ogromnych
mknięciu, bez kontaktu z paobszarach przeznaczanych na uprawę pastwiskiem, słońcem, świeżym
szy dla zwierząt, często w systemie wielpowietrzem.
koobszarowych monokultur, stosuje się
nadmierne ilości nawozów sztucznych
i pestycydów. Zwierzęta hodowlane, takie jak kury, kaczki i świnie,
w przeszłości były skarmiane również resztkami żywności, których
nie zjadł człowiek, albo spadami z sadów – niewiele żywności się marnowało, a oprócz mięsa i nabiału otrzymywano wysokiej jakości nawóz
naturalny. W przypadku ferm przemysłowych jest to niemożliwe.
Świetnym przykładem rosnącej irracjonalności przemysłowego wytwarzania żywności jest „cud wieprzowiny” (ang. pork miracle)
w Chinach. Od wieków wieprzowina była tam jednym z głównych rodzajów spożywanego mięsa. Świnie były jednak hodowane albo przy
domu, albo w niewielkich stadach, karmione zaś głównie resztkami

12
13

Płynna gnojowica pochodząca z ferm świń wymaga przefermentowania, ma zupełnie inny zapach niż obornik pochodzący z hodowli ściółkowych.
NIK (2018), NIK o stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt (w woj. lubuskim), Najwyższa Izba Kontroli: nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-antybiotykow-w-nbsp-hodowli-zwierzat-w-nbsp-woj-lubuskim.html [dostęp: 28.11.2021].
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pokarmów ludzkich. Z tak prowadzonej hodowli ludzie uzyskiwali
źródło białka oraz wysokiej jakości nawóz naturalny. O znaczeniu świń
dla ludności Chin świadczy to, że w języku pisanym na znak oznaczający dom składa się znak oznaczający świnię. Na tej tradycji zbudowano
w Chinach potężny przemysł, który krok po kroku eliminował małe
gospodarstwa i hodowle. Do 2018 r. prawie dwie trzecie wszystkich
świń hodowano w Chinach w fermach przemysłowych, przy czym kraj
ten charakteryzuje się najwyższym spożyciem wieprzowiny na świecie
(54 mln t rocznie). Jesienią 2018 r. do Chin dotarła epidemia afrykańskiego pomoru świń (ang. African swine fever, ASF). Choroba błyskawicznie zaczęła się rozprzestrzeniać w fermach. Jak się okazało, jednym
z powodów był po prostu kanibalizm. Świnie karmione są paszą o ściśle
określonym składzie, gwarantującym optymalny wzrost, ale obejmującym również „odpady” pozwierzęce – do wybuchu epidemii ASF w paszy znajdowały się również tkanki świń. Przy czym, znów ze względów
„optymalizacyjnych”, w fermach hoduje się jedną rasę, co umożliwia
karmienie wszystkich świń podobną paszą oraz zestandaryzowanie
innych warunków jej utrzymania14. Praktycznie zaprzestano hodowli
wielu lokalnych ras świń, często odpornych na warunki środowiskowe
i choroby, zwykle hodowanych w niewielkich, rozproszonych chlewniach. Jaki był skutek ogromnej koncentracji hodowli w momencie
wybuchu epidemii? Konieczne było zabicie i „zutylizowanie” setek
milionów świń, również zdrowych, ale hodowanych w tej samej fermie
lub przebywających w pobliżu ognisk epidemii. Chińska „produkcja”
wieprzowiny prawie się załamała, konieczne było otworzenie rezerw
mrożonej wieprzowiny15, by utrzymać sztucznie wytworzone – dla
zysku – zapotrzebowanie na ten rodzaj mięsa. Po pewnym czasie skala
hodowli wróciła do poprzedniego stanu, a ceny skupu wieprzowiny
14

15

Wang, X. (2020), Behind China’s „Pork Miracle”. How Technology Is Transforming Rural Hog
Farming, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/oct/08/behind-chinas-pork-miracle-how-technology-is-transforming-rural-hog-farming [dostęp: 28.11.2021].
To kolejny koszt energetyczny związany z konsumpcją mięsa.
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ulegały niewielkim wahaniom, co świadczy o ogromnej nadprodukcji mięsa. Również w Polsce epidemia ASF doprowadziła do zabijania tysięcy świń oraz do importowania ich z Danii (6,2 mln żywych
świń w 2017 r.16), zamykania małych hodowli kosztem rozwoju ferm
przemysłowych, a ponadto do zabijania, pomimo apeli naukowców17,
dziesiątek tysięcy dzików obwinianych o roznoszenie ASF.
Do podobnych sytuacji dochodzi właściwie cały czas. Setki milionów zwierząt, często karmionych paszą z soi hodowanej na wylesianych
terenach, giną w powodziach i pożarach – z zamkniętego systemu, jakim
jest ferma przemysłowa, bardzo trudno je uwolnić w krótkim czasie.
Giną z powodu nawracających epidemii, m.in. ASF, ptasiej grypy lub
gąbczastej encefalopatii bydła (choroba szalonych krów; ang. bovine
spongiform encephalopathy, BSE). W związku z pandemią COVID-19
wiosną 2020 r. w czasie lockdownu gospodarek i społeczeństw zostały
zerwane łańcuchy dostaw – zarówno eksport do innych krajów, jak i dostawy na rynki wewnętrzne (jak choćby do restauracji i hoteli). I znów
zabito i „zutylizowano” setki milionów „niepotrzebnych” zwierząt18,
wylano też setki milionów litrów mleka19. W Polsce media donosiły
o gazowaniu drobiu, który nie mógł być eksportowany20. Ceny skupu

16

17

18

19

20

Osborne, H., van der Zee, B. (2020), Live Export. Animals at Risk in Giant Global Industry, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/jan/20/live-export-animals-at-risk-as-giant-global-industry-goes-unchecked [dostęp: 28.11.2021].
[Brak inf. o aut.] (2019), List otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji populacji dzików, Nauka dla Przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/list-otwarty-srodowiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow [dostęp: 28.11.2021].
Kevany, S. (2020), Millions of US Farm Animals to Be Culled by Suffocation, Drowning
and Shooting, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/may/19/millions-of-us-farm-animals-to-be-culled-by-suffocation-drowning-and-shooting-coronavirus [dostęp: 28.11.2021].
Bagiński, K. (2020), Miliony zagazowanych zwierząt, całe cysterny mleka do ścieku. Tak
wygląda teraz amerykańskie rolnictwo, WP Finanse: finanse.wp.pl/miliony-zagazowanych-zwierzat-cale-cysterny-mleka-do-scieku-tak-wyglada-teraz-amerykanskie-rolnictwo-6506915705358465a [dostęp: 28.11.2021].
Wójcik, M. (2020), Cała Polska gazuje pisklaki. Bo załamał się rynek, Wyborcza.pl:
„Duży Format”: wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25888139,cala-polska-gazuje-pisklaki-bo-zalamal-sie-rynek.html [dostęp: 28.11.2021].
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większości produktów odzwierzęcych ulegały jednak bardzo słabym
wahaniom, zamiast rosnąć, jak podpowiadałaby intuicja. Wynikało to
m.in. z uruchomienia rezerw mrożonego mięsa i mleka w proszku, tak
dużych, że nie było miejsca na magazynowanie kolejnych. Zabite zwierzęta znów musiały zostać „utylizowane”, zamiast, skoro już je wyhodowano, służyć jako pokarm dla ludzi21, choćby tych, którzy z powodu
utraty pracy w czasie lockdownu stracili środki do życia. Warto tutaj zacytować Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa:
Chodzi nie o to, żebyśmy traktowali zwierzęta jak ludzi. Chodzi o to, żebyśmy zwierzęta traktowali JAK LUDZIE. Żebyśmy zbędnym i bezdusznym okrucieństwem wobec zwierząt
własnego człowieczeństwa sobie nie ujmowali. Żebyśmy tym
okrucieństwem siebie nie poniżali22.

Przejdźmy teraz do tego, jak rozkłada się konsumpcja mięsa i nabiału
w skali globalnej (Ilustracje 2, 3, 4). Z załączonych danych wynika, że
najwyższa jest na bogatej globalnej Północy. Przeciętny mieszkaniec
Stanów Zjednoczonych tygodniowo zjada 2,4 kg mięsa.

21

22

Pandemia COVID-19 obnażyła też przed polskim społeczeństwem fatalne warunki
pracy w ubojniach i zakładach przetwórstwa mięsa, zob. Redakcja (2020), W Niemczech szykują bat na przemysł mięsny. Koniec z wykorzystywaniem pracowników
z Europy Wschodniej?, Cenyrolnicze.pl: cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/
mieso/19381-w-niemczech-szykuja-bat-na-przemysl-miesny-koniec-z-wykorzystywaniem-pracownikow-z-europy-wschodniej [dostęp: 28.11.2021], które z powodu
braku zachowania warunków higienicznych co raz były ogniskiem zachorowań, zob.
Wiadomoscihandlowe.pl (2020), Koronawirus w zakładach firmy Animex w Starachowicach. 150 pracowników na kwarantannie, Wiadomości Handlowe: wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/koronawirus-w-zakladach-firmy-animex-w-starachowic,64144
[dostęp: 28.11.2021]. To zresztą kolejny aspekt przemysłu mięsnego, o którym mało
się pisze i mówi – łamanie praw człowieka i praw pracowniczych.
adg (2020), Wojciechowski: Chodzi nie o to, żebyśmy traktowali zwierzęta jak ludzi, ale
JAK LUDZIE, „Tygodnik Solidarność”: tysol.pl/a55210-Wojciechowski-Chodzi-nie-o-to-zebysmy-traktowali-zwierzeta-jak-ludzi-ale-JAK-LUDZIE [dostęp: 28.11.2021].
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Ilustracja 2. Roczna konsumpcja mięsa na osobę, 2017 r.
Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1
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Ilustracja 3. Roczna konsumpcja produktów mlecznych na osobę (bez masła),
2017 r. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1
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Ilustracja 4. Roczna konsumpcja jaj (w kilogramach, ważone w skorupce)
na osobę, 2017 r. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1
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Jak natomiast wygląda ilość białka, tłuszczu oraz podaż kalorii
na osobę na świecie (Ilustracje 5, 6, 7)? Ilustracja 7 wyraźnie ukazuje podział na globalne Południe i globalną Północ. Mieszkańcy tej ostatniej
spożywają znacznie więcej kalorii, niż wskazują normy żywieniowe.
Prowadzi to do sytuacji zwizualizowanej na Ilustracji 8, która pokazuje
różnice między liczbą osób otyłych zamieszkujących globalną Północ
i globalne Południe. Te pierwsze konsumują nadmiar niepotrzebnie
wytworzonej żywności, co kończy się u nich chorobliwą otyłością.
Najczęściej jest to tania żywność, zawierająca duże ilości niepotrzebnie
uprawianych roślin, z których pozyskuje się cukry i tłuszcze (jak choćby
palma olejowa). Sednem tego artykułu nie jest to, dlaczego spożywana
jest taka żywność, ale myślę, że przed oczami większości czytelników staną półki w supermarketach albo reklamy w telewizji i innych
środkach masowego przekazu; oraz ceny batoników, czipsów i innej
śmieciowej żywności.
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Ilustracja 5. Ilość białka na osobę na dzień. Średnie dzienne zapotrzebowanie
na kilogram masy ciała: 0,8–1,0 g. Źródło: Roser, M., Ritchie, H.1
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Roser., M., Ritchie, H. (2013), Food Supply, OurWorldInData.org: ourworldindata.
org/food-supply [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-4.0
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Ilustracja 6. Ilość tłuszczu na osobę na dzień. Średnie dzienne zapotrzebowanie na osobę: ok. 70 g. Źródło: Roser, M., Ritchie, H.1
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Ilustracja 7. Ilość kilokalorii na osobę na dzień. Średnie dzienne zapotrzebowanie, umiarkowana aktywność fizyczna (kcal): kobiety – 2000, mężczyźni – 2500. Źródło: Roser, M., Ritchie, H.1
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Ilustracja 8. Otyłość u osób dorosłych, wskaźnik BMI powyżej 30. Wartość
prawidłowa: 18,5–24,99, 2016 r. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1
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Ritchie, H., Roser, M. (2017), Obesity, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/obesity [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-4.0
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Nadprodukcja artykułów odzwierzęcych, wymuszająca ich nadkonsumpcję, marnowanie i wyrzucanie wiąże się z zabieraniem naszej
planecie ogromnych ilości zasobów i terenów. Na Ilustracji 9 widać,
że na rolniczą działalność związaną z hodowlą zwierząt przeznacza się aż 77%
Na rolniczą działalność
wszystkich terenów rolnych, przy czym
związaną z hodowlą zwierząt przeznacza się aż 77%
pokrywa ona zaledwie 33% zapotrzebowawszystkich terenów rolnych,
nia ludzi na białko i 17% zapotrzebowania
przy czym pokrywa ona
na energię. Wystarczyłoby odwrócić prozaledwie 33% zapotrzeboporcje i na uprawy roślinne przeznaczać
wania ludzi na białko i 17%
77% wszystkich powierzchni rolnych – już
zapotrzebowania na energię.
to pozwoliłoby zaspokoić potrzeby enerWystarczyłoby odwrócić
getyczne ok. 20,8 mld ludzi i zapotrzeboproporcje i na uprawy
wanie na białko ok. 16,8 mld ludzi23. Przyroślinne przeznaczać 77%
pomnę, że jednym z argumentów za
wszystkich powierzchni
koniecznością intensyfikacji produkcji
rolnych – już to pozwoliłoby
rolnej jest właśnie wzrost liczebności pozaspokoić potrzeby enerpulacji ludzkiej. Myślę, że osoby czytające
getyczne ok. 20,8 mld ludzi
ten artykuł widzą, że argument ten jest
i zapotrzebowanie na białko
pozbawiony logiki. Ograniczenie hodowli
ok. 16,8 mld ludzi.
zwierząt, wytwarzania cukrów i tłuszczy
(prowadzących do otyłości), marnowania
i wyrzucania produktów rolnych, do czego dochodzi głównie na globalnej Północy24, nie tylko pozwoliłyby na zmniejszenie terenów wykorzystywanych w rolnictwie, ale pomogłyby raz na zawsze rozwiązać
problem głodu na globalnym Południu. Zamiast uprawiać palmę ole-

23
24

Kramarz, P. (2019), Żywność czy środowisko naturalne?, Nauka dla Przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2019/03/19/zywnosc-czy-srodowisko-naturalne [dostęp: 28.11.2021].
O skali tego problemu – tamże.
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jową, bawełnę, trzcinę cukrową, soję, ryż, awokado (zwane krwawym25),
kwiaty26 i wiele innych produktów rolnych na eksport, ludność globalnego Południa mogłaby po prostu wytwarzać żywność dla siebie
(Ilustracja 9).
Jak pokazują ostatnie badania, tempo wzrostu populacji ludzkiej
spadło, będzie też spadać jej liczebność27. To kolejny argument przeciwko konieczności intensyfikacji wytwarzania żywności.

25

26

27

Stasińska, A. (2018), Krwawe awokado – fetyszyzm towarowy nowej klasy średniej,
Magazyn Kontakt: magazynkontakt.pl/krwawe-awokado-fetyszyzm-towarowy-nowej-klasy-sredniej [dostęp: 28.11.2021].
Więcej o problemie: Kelly, N. (2017), No Bed of Roses. The Kenyan Flower Pickers
Fighting Sexual Harassment, BBC: bbc.com/news/business-39103419 [dostęp:
28.11.2021].
Hale, T. (2020), For the First Time in Centuries, The World’s Population Will Decline in
a Few Decades, IFLScience: iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades [dostęp:
28.11.2021].
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Ilustracja 9. Przeznaczenie użytków rolnych. Źródło: Ritchie, H., Roser, M.1
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Ritchie, H., Roser, M. (2019), Land Use, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/
land-use [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-SA
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Rozwiązania – jak dążyć do równości?

Pokazałam, jak niesprawiedliwy społecznie i irracjonalny jest dominujący obecnie na globalnej Północy i narzucany przez nią reszcie
świata system wytwarzania żywności, oparty na uprzemysłowieniu
rolnictwa. Jest on jedną z przyczyn spadku liczebności populacji dzikich
kręgowców o 68% w latach 1970–2018. Rolnictwo odpowiada za 80%
światowego wylesienia, 70% spadku bioróżnorodności ekosystemów
lądowych, 70% zużycia słodkiej wody, 50% spadku bioróżnorodności ekosystemów słodkowodnych, 29% emisji gazów cieplarnianych,
a 52% terenów rolniczych jest zdegradowanych28.
Co w takim razie możemy zrobić? Zacznę od najważniejszego, według mnie, aspektu – społecznego29. Powyżej opisywałam nierówności
związane z wytwarzaniem i dystrybucją żywności oraz marnowanie
zarówno terenów pod produkcję różnego rodzaju towarów, jak i samych
produktów rolnych, w tym żywności30. Nierówności wynikają przede
wszystkim z tego, że produkcja rolna w coraz mniejszym stopniu służy
zaspokajaniu potrzeb ludzkich, w tym żywnościowych, w coraz większym natomiast generowaniu zysków dla nielicznych. Zyski te można
osiągnąć tylko wtedy, gdy jest zbyt na dany produkt. Nie dziwi zatem, że
większa część produkcji rolnej trafia do krajów, których mieszkańców
i mieszkanki stać na kupowanie jej nadmiaru. Prowadzi to do tego, że
osoby z globalnej Północy nie dostrzegają problemów globalnego Południa: mieszkańcy Północy żyją w przekonaniu, że dostęp do żywności

28

29

30

WWF i in. (red.) (2020), Living Planet Report 2020 – Bending the Curve of Biodiversity
Loss. Gland: WWF: f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf [dostęp: 28.11.2021].
O konieczności maksymalnego ograniczenia hodowli zwierząt i o tym, jak produkować żywność, by starczyło jej dla wszystkich i aby jednocześnie chronić jak największe obszary naszej planety, w kolejnej części tego rozdziału. Więcej na ten temat:
DeSchutter, O. (2018), System produkcji żywności do kapitalnego remontu, Zielone
Wiadomości: zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/system-produkcji-zywnosci-do-kapitalnego-remontu [dostęp: 28.11.2021].
Przypomnę, że oprócz żywności marnujemy choćby bawełnę używaną do produkcji
ubrań, które bardzo szybko są wyrzucane i zastępowane kolejnymi.
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jest powszechny na całym świecie. Społeczeństwa globalnej Północy
w dużym stopniu zatraciły także łączność z przyrodą (więcej na temat
oddzielenia ludzi od przyrody w rozdziale 8) – większość osób mieszka
w miastach i miasteczkach31, obszary wiejskie się wyludniają, a główną
przyczyną takiego stanu rzeczy jest silne uprzemysłowienie produkcji
rolnej32. Przeważająca część społeczności globalnej Północy żyje w przeświadczeniu, że nie ma innego sposobu na wytworzenie żywności niż
wielkoobszarowe monokultury i fermy przemysłowe. Tymczasem,
w skali całego globu, to właśnie małe i średnie33 gospodarstwa rolne,
wciąż dominujące na globalnym Południu, gdzie żyje większość ludzi
na Ziemi, dostarczają 70% całej światowej żywności34.
Zarazem to w krajach globalnego Południa prężnie działają ruchy
skupiające ludność wiejską – zarówno chłopów i chłopki, jak i pozostałe osoby pracujące w gospodarstwach rolnych. To tam powstały
społeczeństwo Rożawy czy ruch zapatystów. I choć rolnicza La Via
Campesina została utworzona w Belgii, to w tej być może największej
organizacji społecznej na świecie, w której działa ok. 200 mln osób,
najaktywniejsze są osoby z Ameryki Łacińskiej i Afryki. W Indiach
działa np. ruch Chipko35.

31

32

33

34

35

Sumara, A. (2019), Największe miasta świata – Ranking 2019, Inzynieria.com: inzynieria.com/budownictwo/rankingi/48810,najwieksze-miasta-swiata-ranking-2019,pozycja-rankingu-milionowe-miasta-w-roku-2018-i-2030 [dostęp: 28.11.2021].
Jakubowska-Lorenz, E. i in. (2019), Atlas Rolny. Dokąd zmierza europejska wspólna
polityka rolna. Warszawa: Fundacja im. Heinricha Bölla, Fundacja Instytut na rzecz
Ekorozwoju: pl.boell.org/sites/default/files/atlas_rolny_strony_maly.pdf [dostęp:
28.11.2021].
Wielkość jest różnie definiowana – przyjmijmy górną granicę wielkości 40
ha, zob. Jańczak, D. (2020), Jaka jest przyszłość małych gospodarstw rolnych?,
Wiescirolnicze.pl: wiescirolnicze.pl/jaka-jest-przyszlosc-malych-gospodarstw-rolnych [dostęp: 28.12.2020].
Elver, H. (2014), Family Farmers Produce Over 70% of the World’s Food, Their Rights
Cannot Be Ignored, UN Human Rights: ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15172 [dostęp: 28.11.2021].
London, S., Shiva, V. (2016), Podążając śladami Gandhiego, tłum. Skoczylas, J., Zielone
Wiadomości: zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/podazajac-sladami-gandhiego-wywiad-z-vandana-shiva [dostęp: 28.11.2021].
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Wszystkie te organizacje i ruchy społeczne mają ze sobą wiele
wspólnego, ale jeden aspekt, pozornie niezwiązany z rolnictwem, wyraźnie się wybija – mianowicie obrona praw człowieka. Wynika to
choćby z tego, że właśnie na globalnym Południu największy udział
w uprawie roli mają kobiety (nawet ponad 60%36). Jednocześnie w działania tych ruchów wpisane jest przeciwstawianie się obecnemu systemowi politycznemu, najczęściej nazywanemu kapitalizmem, który
nie tylko prowadzi do coraz większych nierówności ekonomicznych
na świecie (również w obrębie globalnej Północy37), ale i do nasilającego
się kryzysu klimatyczno-ekologicznego (więcej na temat roli systemu
kapitalistycznego w wytwarzaniu kryzysu w rozdziałach 5 i 9). Z czego
wynika sprzeciw wobec kapitalizmu w kontekście produkcji rolnej?
Przede wszystkim z tego, że coraz większe i mniej liczne koncerny
związane z przemysłem spożywczym lub produkujące nawozy sztuczne i pestycydy (Ilustracje 10 i 11) w coraz większym stopniu koncentrują
kapitał, co skutkuje monopolizowaniem rynków związanych z rolnictwem, narzucaniem cen skupu produktów, ograniczaniem możliwości
uprawiania roślin z własnych nasion, jeżeli te pochodzą z upraw roślin
wysianych z nasion zakupionych od koncernu. Inną konsekwencją jest
podejmowanie prób objęcia patentami dosłownie wszystkiego – od lokalnych odmian upraw po regionalne produkty z nich wytwarzane38.
Pęd koncernów ku uprzemysławianiu rolnictwa wynika również
z tego, że na dużych obszarach monokultur nie tylko łatwiej jest stosować pestycydy i nawozy sztuczne, ale jest to wręcz konieczne. Wielkoobszarowe monokultury najczęściej prowadzone są bez płodozmianu,
co skutkuje wyjałowieniem gleby, bo każda roślina ma określone wy-

36

37
38

Duckett, M.K. (2019), Empowering Female Farmers to Feed the World, „National Geographic”: nationalgeographic.com/culture/2019/03/partner-content-empowering-female-farmers [dostęp: 28.11.2021].
[Brak inf. o aut.] (2020), Covid znaczy bieda, „Nowy Obywatel”: nowyobywatel.pl/
2020/10/18/covid-znaczy-bieda [dostęp: 28.11.2021].
London, S., Shiva, V. (2016), Podążając śladami Gandhiego…
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Ilustracja 10. Koncentracja największych koncernów agrochemicznych.
Obroty w 2014 r. w miliardach dolarów. Obecnie jest już po fuzji Bayera
i Monsanto. Źródło: Religa, L.1; hbs Warszawa
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Religa, L. (2017), Atlas koncernów spożywczych, Heinrich Böll Stiftung: pl.boell.org/
pl/2017/04/06/atlas-koncernow-spozywczych [dostęp: 28.11.2021]. CC-BY-SA 2.0
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Ilustracja 11. Największe koncerny rolnicze i żywnościowe. Siedziby firm
o najwyższych obrotach, 2015 r. Przemysł: tylko obrót produktami rolnymi i spożywczymi. Handel: z włączeniem produktów nieżywnościowych.
Źródło: Religa, L.1; hbs Warszawa
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magania odżywcze i jeżeli jest uprawiana rok po roku w tym samym
miejscu, to wyczerpuje wszystkie znajdujące się w glebie niezbędne jej
składniki odżywcze. Nawozy sztuczne uzupełniają te braki. Rozległe
uprawy tylko jednej rośliny umożliwiają ponadto bujny rozwój organizmów żywiących się nią, choćby owadów. Takie obszary, z powodu swoich gabarytów, są w nikłym stopniu zamieszkiwane przez naturalnych
wrogów takich organizmów, np. drapieżniki, bo niepożądane owady
pojawiają się okresowo i nie mogą stać się stabilnym źródłem pokarmu.
Stąd konieczność używania chemicznych pestycydów, by wyeliminować niepożądane organizmy w celu maksymalizacji plonów. Pokłosiem
takich zabiegów jest przyspieszony rozwój odporności na pestycydy,
najlepiej udokumentowany w przypadku insektycydów (eliminujących
owady). Owady mają krótki cykl życiowy, często rzędu kilku pokoleń
rocznie, co znacznie przyspiesza ich procesy ewolucyjne, szczególnie
w przypadku owadów występujących w dużych populacjach, jak się
to dzieje na wielkoobszarowych monokulturach. Ponadto większość
insektycydów ma budowę chemiczną podobną do związków, które roś
liny wytwarzają, by bronić się przed zgryzaniem (jak choćby nikotyna):
wiele roślinożernych owadów ma wręcz gotowe szlaki metaboliczne
mające je chronić przed toksycznością insektycydów. Często wystarczają niewielkie modyfikacje tych szlaków, by odporność na insektycydy się wytworzyła39. Ten szybki rozwój odporności na insektycydy
u niepożądanych gatunków owadów (zwanych szkodnikami) rodzi
konieczność opracowywania kolejnych ich rodzajów, co zazwyczaj
wiąże się z wysokimi kosztami.
Skutkiem zmonopolizowania produkcji rolnej przez koncerny jest
ubożenie diety ludzi powiązane z zanikaniem starych odmian i gatunków roślin oraz zwierząt, które z powodzeniem przez wieki służyły jako

39

O uodpornianiu się owadów na insektycydy: Gut, L. i in. (2002), How Pesticide
Resistance Develops, MSU Extension Grape & Wine: canr.msu.edu/grapes/integrated_pest_management/how-pesticide-resistance-develops [dostęp: 28.11.2021].
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pokarm. Wytwarzanie żywności jest przestawiane na jak najbardziej
wielkoskalowe, co przy bioróżnorodnym rolnictwie nie jest możliwe.
To kolejny powód sprzeciwu organizacji takich jak La Via Campesina
wobec kapitalizmu, wynikający przede wszystkim z troski o bezpieczeństwo żywnościowe ludzi, ale także o zachowanie bioróżnorodności
terenów rolnych, niezbędnej do utrzymania bioróżnorodności całej
przyrody. Żyjemy w czasach nasilającego się kryzysu klimatyczno-ekologicznego40, który charakteryzuje się – oprócz rosnących temperatur – intensyfikacją gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak susze,
pożary, powodzie, nawalne deszcze, huragany, cyklony. W przypadku
mało urozmaiconych pod względem gatunków i odmian upraw prowadzonych w systemie wielkoobszarowych monokultur takie zjawiska pogodowe od razu niszczą ogromne ilości uprawianej żywności.
Z kolei na terenach, na których uprawia się wiele gatunków i odmian
i na których występują miedze i zadrzewienia śródpolne, szansa, że
któraś z upraw przetrwa, jest większa. Zadrzewienia i miedze są też
rezerwuarem wody w przypadku susz, spowalniają wichury, stanowią
barierę w przypadku rozprzestrzeniania się ognia. Są też miejscem,
w którym mogą przeżyć gatunki żywiące się organizmami niszczącymi
uprawy, jak sowy (żywiące się m.in. gryzoniami), drapieżne chrząszcze
(żywiące się m.in. ślimakami i owadami) i wiele, wiele innych. Podnosi
to nie tylko bioróżnorodność terenu, ale znacząco pomaga w osiąganiu
wysokich plonów41.
Działalność społeczeństw Rożawy, zapatystów, La Via Campesina
i podobnych organizacji jasno pokazuje, że nie tylko da się wytwarzać
żywność w taki sposób, żeby minimalizować wpływ rolnictwa na środowisko, ale i że może jej towarzyszyć poszanowanie praw człowieka.
Doskonale opisuje to Deklaracja ONZ ws. praw chłopów i innych ludzi
40
41

Więcej na ten temat: Nauka o Klimacie (2020): naukaoklimacie.pl [dostęp: 28.11.2021].
Pywell, R.F. i in. (2015), Wildlife-friendly Farming Increases Crop Yield. Evidence for Ecological Intensification, Agricology: agricology.co.uk/resources/wildlife-friendly-farming-increases-crop-yield-evidence-ecological-intensification [dostęp: 28.11.2021].
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pracujących na obszarach wiejskich42 przyjęta w 2018 r., o co przez 17 lat
zabiegała właśnie La Via Campesina43. Niestety świadomość istnienia
i treści Deklaracji jest ciągle bardzo niska, nawet w środowisku rolniczym (więc warto ją upowszechniać!). Polskie organizacje o podobnym
do La Via Campesina44 profilu to m.in. Nyeleni45 i niedawno powstała
Koalicja Żywa Ziemia46. Z innych ruchów działających w Polsce w mojej
opinii szczególnie ważne są działania Stop Fermom Przemysłowym
(oddolny ruch społeczny47) oraz organizacji Otwarte Klatki48, które
przeciwstawiają się piekłu rolnictwa przemysłowego, jakim są fermy
przemysłowe.
Rozwiązania – jak wytwarzać żywność?

Za Oliverem DeShutterem można na to odpowiedzieć jednym zdaniem:
„Kluczowe jest przejście z gospodarki rolnej opartej na wykorzystaniu
środków ochrony roślin i nawozów na gospodarkę opartą na wiedzy”49.
DeShutter proponuje alternatywę dla rolnictwa przemysłowego: agroekologię. Jest to taki system uprawy ziemi i hodowli zwierząt, który
opiera się na znajomości powiązań pomiędzy organizmami zamieszkującymi ekosystemy, również rolnicze. W agroekologii ważny jest też

42
43

44
45
46
47
48
49

Zob. Bąk, N.J. (2017), Deklaracja Praw Chłopów (tekst), Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska: nyeleni.pl/deklaracja-praw-chlopow [dostęp: 28.11.2021].
[Brak inf. o aut.] (2018), Finally, UN General Assembly Adopts Peasant Rights Declaration! Now Focus Is on Its Implementation, La Via Campesina. International Peasants’
Movement: viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation [dostęp: 28.11.2021].
La Via Campesina. International Peasants’ Movement (2020): viacampesina.org/en
[dostęp: 28.11.2021].
Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska (2020): nyeleni.pl
[dostęp: 28.11.2021].
Koalicja Żywa Ziemia (2020): koalicjazywaziemia.pl [dostęp: 28.11.2021].
Koalicja Społeczna STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM (2020): stopfermom.pl
[dostęp: 28.11.2021].
Stowarzyszenie Otwarte Klatki (2020): otwarteklatki.pl [dostęp: 28.12.2021].
DeSchutter, O. (2018), System produkcji żywności…
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aspekt społeczny: prowadzenia gospodarstw na gruncie działań kolektywów zarówno osób wytwarzających żywność, jak i ją konsumujących.
Jednym z najciekawszych przykładów wykorzystywania istniejących w przyrodzie powiązań, który może być zastosowany w agroekologii, jest biologiczna ochrona upraw (ang. biological control, BC), która
z powodzeniem zastępuje chemiczne pestycydy. Do ograniczania liczebności niepożądanych organizmów BC wykorzystuje ich naturalnych
wrogów. W przypadku owadów mogą to być wirusy, nicienie, grzyby
owadobójcze czy też osy pasożytnicze;
Agroekologia to alternatywa
obecnie można kupić coraz więcej prepadla rolnictwa przemysłowego.
ratów je zawierających. Co ciekawe, metody
Jest to taki system uprawy
te są znacznie bardziej selektywne niż cheziemi i hodowli zwierząt, który
miczne insektycydy. Większość chemiczopiera się na znajomości
nych insektycydów działa na układ nerwopowiązań pomiędzy organiwy, na szlaki biochemiczne związane
zmami zamieszkującymi ekoz acetylocholinesterazą, uniwersalne dla
systemy, również rolnicze.
wszystkich zwierząt. Oznacza to, że mogą
być toksyczne również dla pożytecznych
owadów, takich jak zapylacze (pszczoły, w tym i miodna, i dzikie gatunki, motyle, muchówki), ale i dla kręgowców. Natomiast w przypadku BC
selektywność jest bardzo wysoka – wymienione przeze mnie organizmy
owadobójcze atakują tylko owady, wiele z nich specyficzny takson, np.
tylko mszyce, jak w przypadku pewnych gatunków os pasożytniczych;
nicienie owadobójcze infekują larwy owadów żerujące w ziemi; niektóre gatunki grzybów owadobójczych infekują jedynie szarańczowate.
Szczególnie wysoka jest specyficzność wirusów owadobójczych (grupa
bakulowirusy) – niektóre z nich infekują tylko jeden gatunek owada.
Już ten krótki opis pokazuje, że biologiczna ochrona upraw ma nie tylko praktyczne aspekty, ale i uczy osoby stosujące tę metodę zależności
między organizmami w przyrodzie i funkcjonowania ekosystemów.
Co równie ważne, dzięki stworzeniu odpowiednich warunków, choćby
w otoczeniu pól uprawnych (wspominane miedze, zalesienia), raz wpro-
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wadzone organizmy BC mogą utrzymywać się latami i kontrolować liczebność niepożądanych organizmów, a tym samym znacząco ograniczać nakłady pracy i środków50. Nie bez znaczenia jest też fakt, że
u niepożądanych owadów (zwanych szkodnikami) praktycznie nie
obserwuje się rozwoju odporności wobec BC, tak jak się to dzieje w przypadku chemicznych insektycydów (co opisywałam powyżej), co także
wiąże się ze znacznie niższymi kosztami stosowania BC.
Innymi metodami ekologicznymi, które mogą być stosowane
w agroekologii, są te związane z mikroorganizmami. Mogą to być wszelkiego rodzaju mikroorganizmy probiotyczne (jak choćby z rodzaju
Lactobacillus), które zasiedlając daną powierzchnię, nie dopuszczają
do rozwoju patogennych bakterii, dzięki czemu mogą być używane
np. do mycia budynków gospodarczych. Jeszcze inne mikroorganizmy
w odpowiednio dobranym składzie pomagają w utrzymaniu właściwej
struktury gleby, działają glebotwórczo. Kolejne mają zdolność wiązania
azotu, jednego z kluczowych składników odżywczych. Wraz z nawozami naturalnymi pochodzącymi od zwierząt czy tzw. gnojówkami
roślinnymi (np. sfermentowana pokrzywa) mogą z powodzeniem zastąpić nawozy sztuczne51.
Kluczowym elementem agroekologii jest utrzymanie bioróżnorodności terenów rolniczych, nie tylko poprzez stosowanie polikultur
(czyli uprawianie na danym terenie różnorakich gatunków roślin, często
w systemie płodozmianu), ale też np. przez włączanie do nich – wracających w naszych rozważaniach jak bumerang – miedz i śródpolnych
zadrzewień, miejsc, które mogą zamieszkiwać naturalni wrogowie
niepożądanych owadów, ślimaków, gryzoni oraz owady zapylające.
Przypomnę, że cytowane przeze mnie badania pokazały, iż uprawy

50

51

Osoby zainteresowane BC odsyłam do np. [brak inf. o aut.] (2020), Metody biologiczne w integrowanej ochronie roślin, Platforma Sygnalizacji Agrofagów: agrofagi.com.
pl/190,metody-biologiczne-w-integrowanej-ochronie-roslin [dostęp: 28.11.2021].
Więcej na ten temat: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy
(2020): ior.poznan.pl [dostęp: 28.11.2021].
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tego typu są co najmniej tak efektywne jak tzw. uprawy konwencjonalne (np. wielkoobszarowe monokultury), a ponadto chronią one
środowisko. Jak dotąd wprawdzie nie ma jednoznacznych wyników
badań na temat tego, czy żywność wytworzona albo z małym udziałem nawozów sztucznych i chemicznych pestycydów, albo bez nich
jest zdrowsza od wytworzonej w sposób konwencjonalny – można
wręcz powiedzieć, że panuje chaos w danych. Ale jeżeli korzyściami
są utrzymywanie bioróżnorodności, ograniczenie zużycia nawozów
sztucznych, powodujących choćby eutrofizację rzek i jezior (przenawożenie, prowadzące m.in. do nadmiernego zakwitu glonów i sinic),
oraz chemicznych pestycydów, będących jedną z przyczyn wymierania owadów (więcej na temat roli bioróżnorodności, także owadów,
w rozdziale 3), przy zachowaniu podobnej produktywności, to trudno
o lepsze rozwiązanie.
Agroekologia postuluje zmianę produkcji żywności z liniowej
na cyrkularną, tak by obieg materii i energii był w jak największym stopniu zamknięty. Wszystko, co zostało wytworzone, jest maksymalnie
wykorzystane – resztki żywności, nawozy pochodzące od zwierząt itp. –
wówczas gospodarstwa są w jak największym stopniu samowystarczalne. Chodzi tu też o używanie własnych nasion, włączenie do gospodarstwa własnych źródeł energii, takich jak biogaz (produkowany
np. z resztek po plonach), a także o współpracę nie tylko osób wytwarzających, ale i konsumujących, tak by zapewnić zbyt wytwarzanym
towarom. Istotne jest opieranie się na polikulturach oraz dostosowanie
odmian upraw do danego terenu52. Kolejna cecha agroekologii to jak
największa lokalność wytwarzania żywności i minimalizowanie transportowania jej na duże odległości ze względu na ograniczanie kosztów,
emisji gazów cieplarnianych oraz strat w produktach (pleśnienie, psucie
się itp.), co eliminuje też konieczność ich konserwowania. Gospodarka

52

Obecnie np. osusza się tereny podmokłe, by uprawiać kukurydzę, która jest gatunkiem stepowym.

11. Jak nakarmić świat w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego

447

cyrkularna oznacza także powrót do sezonowości, szczególnie w aspekcie konsumpcji, w celu ograniczenia transportu i poprawy bezpieczeństwa żywnościowego, aby społeczność nie była uzależniona od importu,
który – jak pokazała pandemia COVID-19 – może się załamać.
Agroekologia opiera się zatem na wiedzy dotyczącej biologii nie
tylko upraw i zwierząt hodowlanych, ale i współpracujących przy wytwarzaniu żywności organizmów. Nie oznacza ona powrotu do śred
niowiecza, wbrew temu, jak niektóre osoby postrzegają rezygnację
z nawozów sztucznych i chemicznych pestycydów. Przeciwnie, wiele
wymienianych przeze mnie organizmów stosowanych w biologicznej
ochronie upraw to gatunki odkryte w drugiej połowie XX w. Podobnie jest z opisywanymi mikroorgaW permakulturze dąży
nizmami. Choć rzeczywiście wiele z tych organisię do takiego
zmów jest znanych i mniej lub bardziej świadomie
systemu upraw, ze
wykorzystywanych od setek lat (jak choćby larwy
specjalnie dobranymi
biedronek żerujące na mszycach), to dopiero pogatunkami, że po jaznanie ich biologii oraz sposobów sporządzania
kimś czasie właściwie
preparatów umożliwia ich efektywne działanie.
żywność sama się
Innym sposobem wytwarzania żywności, któprodukuje przy miniry opiera się na zrozumieniu zależności w przyromalnych nakładach
dzie, swego rodzaju dalszym rozwinięciem metod
pracy i środków.
stosowanych w agroekologii, jest permakultura.
W skrócie – w metodzie tej dąży się do takiego systemu upraw, ze specjalnie dobranymi gatunkami, że po jakimś czasie właściwie żywność
sama się produkuje przy minimalnych nakładach pracy i środków53.

53

Metoda ta jest chętnie stosowana w miejskich ogrodach społecznych, można o niej
i o samych ogrodach miejskich przeczytać tutaj: Makowska, A., Perzyna, J. (red.)
(2020), Polityka na talerzu. Przewodnik po agroekologii i suwerenności żywnościowej.
Grzybów: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO: koalicjazywaziemia.pl/
wp-content/uploads/2020/02/PolitykaNaTalerzu.pdf [dostęp: 28.11.2021]. Niektóre
ogrody miejskie powstają z myślą o produkcji żywności, łącznie z jej s przedażą.
Ale z reguły kiedy mówi się i pisze o miejskich ogrodach społecznych, chodzi
o wspólne uprawianie warzyw czy kwiatów przez wspólnotę lokalną, np. na osiedlu.
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W cytowanym przeze mnie wywiadzie z Oliverem DeShutterem54
można przeczytać, w jaki sposób przejść na agroekologię. Warto też
poczytać o specjalnym raporcie ONZ55 dotyczącym również konieczności zmiany systemu wytwarzania żywności (z powodów, o których
pisałam powyżej). W dużej mierze zalecenia z tego raportu odnoszą się
właśnie do agroekologii. Do wprowadzenia podobnych zmian nawołuje
Koalicja Żywa Ziemia56, wiele elementów agroekologii zawiera proponowany w Europie Zielony Ład57. Są to kroki ku rolnictwu rozwijanemu
z poszanowaniem i przyrody, i człowieka, dostarczającemu wysokiej
jakości żywność całej ludzkości.
Podsumowanie

W pierwszej części artykułu zilustrowałam, jak irracjonalnie i ze szkodą
dla ludzkości oraz przyrody prowadzona jest obecnie produkcja rolna. Pisałam o tym, bo bez wskazania problemów trudno je rozwiązać.
Główny problem to skoncentrowana i zbyt wysoka liczba zwierząt
hodowanych w systemie ferm przemysłowych, prowadząca do nadprodukcji i w efekcie do nadkonsumpcji mięsa i nabiału. Sam zakaz
tak prowadzonych hodowli wraz z ograniczeniem konsumpcji mięsa
i nabiału byłby ogromnym krokiem na drodze do zwrócenia dzikiej
przyrodzie dużych obszarów naszej planety.

54
55

56
57

Funkcja takiego ogrodu jest przede wszystkim społeczna: tworzenie więzi, wymiana
wiedzy, kontakt z przyrodą, nauka o niej. Ale oczywiście wspólnie wyhodowane
pomidory przynoszą i radość, i korzyść.
DeSchutter, O. (2018), System produkcji żywności…
Strzeszewska-Potyrała, A., Prokop, Z. (2019), Musimy zmienić nasz sposób życia
na Ziemi – alarmuje Raport Specjalny ONZ, Nauka dla Przyrody: naukadlaprzyrody.
pl/2019/08/20/musimy-zmienic-nasz-sposob-zycia-na-ziemi-alarmuje-raport-specjalny-onz [dostęp: 28.11.2021].
Koalicja Żywa Ziemia…
Zygmunt, I. (2020), Europejski Zielony Ład w pięciu punktach, Zielone Wiadomości:
zielonewiadomosci.pl/tematy/zielony-lad/europejski-zielony-lad-w-pieciu-punktach [dostęp: 28.11.2021].
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Kolejny krok to sprawiedliwy podział zasobów Ziemi – dostępnych dla wszystkich. Oznacza to m.in. ograniczenie upraw, które nie
służą wytwarzaniu żywności, lecz śmieci, jak np. w przypadku ubrań,
wprowadzenie zakazu uprawiania niepotrzebnych roślin, takich jak
palma olejowa czy kwiaty.
Następny to sprawiedliwe zarobki osób pracujących przy uprawach i hodowlach, bez względu na to, czy są posiadaczami danego
gruntu rolnego czy jedynie tam pracują. Do tego konieczne jest podniesienie cen skupu oraz maksymalne obniżenie zysków pośredników
i korporacji. Nie jest to możliwe bez skrócenia łańcuchów dostaw oraz
bez zwrotu ku lokalnej i sezonowej uprawie i/lub hodowli.
Kroki te ściśle wiążą się z przejściem na agroekologię, dobrze
opracowany system zapewniający nie tylko wystarczającą ilość pożywienia całej społeczności ludzkiej. Łączy się on też z poszanowaniem
praw człowieka, troską o przyrodę i klimat Ziemi. Pora rozprawić się
z fake newsem głoszącym, że tylko rolnictwo przemysłowe nas wyżywi.
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Zaproszenie do dyskusji

Droga osobo czytająca mój tekst o wytwarzaniu żywności! Chciałabym
podyskutować z tobą o twoim stosunku do środowiska rolniczego
w Polsce i o tym, co i dlaczego należałoby zmienić w nastawieniu reszty
społeczeństwa do niego.
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Wyjaśnione w słowniku
agroekologia, biologiczna ochrona upraw, eutrofizacja, fake news,
fermy przemysłowe, globalna Północ, globalne Południe, grządka
permakulturowa, insektycydy, miedza, monokultura, pestycydy, plenność,
polikultura, rolnictwo przemysłowe, takson, zadrzewienie śródpolne

Bibliografia
Fernández, E., Pérez-Pérez, A., Gamba, C. i in. (2014), Ancient DNA Analysis
of 8000 B.C. Near Eastern Farmers Supports an Early Neolithic Pioneer Maritime Colonization of Mainland Europe through Cyprus and the
Aegean Islands, „PLoS Genetics”, 10 (6), e1004401: doi.org/10.1371/journal.
pgen.1004401.
Jakubowska-Lorenz, E., Rehmer, C., Boimska, A. (2019), Atlas Rolny. Dokąd zmierza europejska wspólna polityka rolna. Warszawa: Fundacja im. Heinricha
Bölla, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju: pl.boell.org/sites/default/files/
atlas_rolny_strony_maly.pdf.
Makowska, A., Perzyna, J. (red.) (2020), Polityka na talerzu. Przewodnik po
agroekologii i suwerenności żywnościowej. Grzybów: Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO: koalicjazywaziemia.pl/wp-content/
uploads/2020/02/PolitykaNaTalerzu.pdf.
Pingali, P.L. (2012), Green Revolution. Impacts, Limits, and the Path Ahead, „Pro
ceedings of the National Academy of Sciences”, 109 (31), s. 12302–12308:
doi.org/10.1073/pnas.0912953109.
Raporty

WWF, Almond, R.E.A., Grooten, M., Petersen, T. (red.) (2020), Living Planet Report
2020 – Bending the Curve of Biodiversity Loss. Gland: WWF: f.hubspotusercontent20.net/hubfs/4783129/LPR/PDFs/ENGLISH-FULL.pdf.
Źródła internetowe

[Brak inf. o aut.] (2018), Finally, UN General Assembly Adopts Peasant Rights Declaration! Now Focus Is on Its Implementation, La Via Campesina. International
Peasants’ Movement: viacampesina.org/en/finally-un-general-assembly-adopts-peasant-rights-declaration-now-focus-is-on-its-implementation.
[Brak inf. o aut.] (2019), List otwarty środowiska naukowego w sprawie redukcji
populacji dzików, Nauka dla Przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2019/01/09/
list-otwarty-srodowiska-naukowego-w-sprawie-redukcji-populacji-dzikow.
[Brak inf. o aut.] (2020), Covid znaczy bieda, Nowy Obywatel: nowyobywatel.
pl/2020/10/18/covid-znaczy-bieda.

452

Za pięć dwunasta…

[Brak inf. o aut.] (2020), Jak produkcja tekstyliów i odpadów tekstylnych wpływa
na środowisko?, Teraz Środowisko: teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Jak-produkcja-tekstyliow-odpadow-tekstylnych-wplywa-na-srodowisko-9752.html.
[Brak inf. o aut.] (2020), Metody biologiczne w integrowanej ochronie roślin, Platforma Sygnalizacji Agrofagów: agrofagi.com.pl/190,metody-biologiczne-w-integrowanej-ochronie-roslin.
adg (2020), Wojciechowski: Chodzi nie o to, żebyśmy traktowali zwierzęta jak ludzi,
ale JAK LUDZIE, „Tygodnik Solidarność”: tysol.pl/a55210-Wojciechowski-Chodzi-nie-o-to-zebysmy-traktowali-zwierzeta-jak-ludzi-ale-JAK-LUDZIE.
Anthis, K., Anthis, J.R. (2019), Global Farmed & Factory Farmed Animals Estimates,
Sentience Institute: sentienceinstitute.org/global-animal-farming-estimates.
Bagiński, K. (2020), Miliony zagazowanych zwierząt, całe cysterny mleka do ścieku. Tak wygląda teraz amerykańskie rolnictwo, WP Finanse: finanse.wp.pl/
miliony-zagazowanych-zwierzat-cale-cysterny-mleka-do-scieku-tak-wyglada-teraz-amerykanskie-rolnictwo-6506915705358465a.
Bąk, N.J. (2017), Deklaracja Praw Chłopów (tekst), Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska: nyeleni.pl/deklaracja-praw-chlopow.
DeSchutter, O. (2018), System produkcji żywności do kapitalnego remontu, Zielone
Wiadomości: zielonewiadomosci.pl/tematy/ekologia/system-produkcji-zywnosci-do-kapitalnego-remontu.
Duckett, M.K. (2019), Empowering Female Farmers to Feed the World, „National
Geographic”: nationalgeographic.com/culture/2019/03/partner-content-empowering-female-farmers.
Elver, H. (2014), Family Farmers Produce Over 70% of the World’s Food, Their
Rights Cannot Be Ignored, UN Human Rights: ohchr.org/EN/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15172.
Food and Agriculture Organization (FAO) (2020): fao.org.
Gut, L., Schilder, A., Isaacs, T., McManus, P. (2002), How Pesticide Resistance Develops, MSU Extension Grape & Wine: canr.msu.edu/grapes/integrated_pest_
management/how-pesticide-resistance-develops.
Hale, T. (2020), For the First Time in Centuries, the World’s Population Will Decline
in a Few Decades, IFLScience: iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades.
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (2020): ior.poznan.pl.
Jańczak, D. (2020), Jaka jest przyszłość małych gospodarstw rolnych?, Wiescirolnicze.pl: wiescirolnicze.pl/jaka-jest-przyszlosc-malych-gospodarstw-rolnych.
Kelly, N. (2017), No Bed of Roses. The Kenyan Flower Pickers Fighting Sexual Harassment, BBC: bbc.com/news/business-39103419.

11. Jak nakarmić świat w dobie kryzysu klimatyczno-ekologicznego

453

Kevany, S. (2020), Millions of US Farm Animals to Be Culled by Suffocation, Drown
ing and Shooting, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/may/19/
millions-of-us-farm-animals-to-be-culled-by-suffocation-drowning-and-shooting-coronavirus.
Koalicja Społeczna STOP FERMOM PRZEMYSŁOWYM (2020): stopfermom.pl.
Koalicja Żywa Ziemia (2020): koalicjazywaziemia.pl.
Kramarz, P. (2019), Żywność czy środowisko naturalne?, Nauka dla Przyrody:
naukadlaprzyrody.pl/2019/03/19/zywnosc-czy-srodowisko-naturalne.
La Via Campesina. International Peasants’ Movement (2020): viacampesina.org/en.
London, S., Shiva, V. (2016), Podążając śladami Gandhiego, tłum. Skoczylas, J.,
Zielone Wiadomości: zielonewiadomosci.pl/tematy/rownosc/podazajac-sladami-gandhiego-wywiad-z-vandana-shiva.
Nauka o Klimacie (2020): naukaoklimacie.pl.
NIK (2018), NIK o stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt (w woj. lubuskim),
Najwyższa Izba Kontroli: nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-stosowaniu-antybiotykow-w-nbsp-hodowli-zwierzat-w-nbsp-woj-lubuskim.html.
Osborne, H., van der Zee, B. (2020), Live Export. Animals at Risk in Giant Global
Industry, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/jan/20/live-export-animals-at-risk-as-giant-global-industry-goes-unchecked.
Pywell, R.F., Heard, M.S., Woodcock, B.A., Hinsley, S. i in. (2015), Wildlife-friendly
Farming Increases Crop Yield. Evidence for Ecological Intensification, „Agricology”: agricology.co.uk/resources/wildlife-friendly-farming-increases-crop-yield-evidence-ecological-intensification.
Redakcja (2020), W Niemczech szykują bat na przemysł mięsny. Koniec z wykorzystywaniem pracowników z Europy Wschodniej?, Cenyrolnicze.pl:
cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/mieso/19381-w-niemczech-szykuja-bat-na-przemysl-miesny-koniec-z-wykorzystywaniem-pracownikow-z-europy-wschodniej.
Religa, L. (2017), Atlas koncernów spożywczych, Heinrich Böll Stiftung: pl.boell.
org/pl/2017/04/06/atlas-koncernow-spozywczych. CC-BY-SA 2.0
Ritchie, H., Roser, M. (2019), Land Use, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/
land-use. CC-BY-SA
Ritchie, H., Roser, M. (2017), Obesity, OurWorldInData.org: ourworldindata.org/
obesity. CC-BY-4.0
Ritchie, H., Roser, M. (2017/2019), Meat and Dairy Production, OurWorldInData.
org: ourworldindata.org/meat-production. CC-BY-4.0
Roser., M., Ritchie, H. (2013), Food Supply, OurWorldInData.org: ourworldindata.
org/food-supply. CC-BY-4.0
Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska (2020): nyeleni.pl.
Spector, D. (2014), The US Capitol Just Honored Norman Borlaug, The Man Who
Saved A Billion Lives, „Business Insider”: businessinsider.com/who-is-norman-borlaug-2014-3.

454

Za pięć dwunasta…

Stasińska, A. (2018), Krwawe awokado – fetyszyzm towarowy nowej klasy średniej,
„Magazyn Kontakt”: magazynkontakt.pl/krwawe-awokado-fetyszyzm-towarowy-nowej-klasy-sredniej.
Stowarzyszenie Otwarte Klatki (2020): otwarteklatki.pl.
Strzeszewska-Potyrała, A., Prokop, Z. (2019), Musimy zmienić nasz sposób życia
na Ziemi – alarmuje Raport Specjalny ONZ, Nauka dla Przyrody: naukadlaprzyrody.pl/2019/08/20/musimy-zmienic-nasz-sposob-zycia-na-ziemi-alarmuje-raport-specjalny-onz.
Sumara, A. (2019), Największe miasta świata – Ranking 2019, Inzynieria.com:
inzynieria.com/budownictwo/rankingi/48810,najwieksze-miasta-swiata-ranking-2019,pozycja-rankingu-milionowe-miasta-w-roku-2018-i-2030.
Wang, X. (2020), Behind China’s „Pork Miracle”. How Technology Is Transforming
Rural Hog Farming, „Guardian”: theguardian.com/environment/2020/
oct/08/behind-chinas-pork-miracle-how-technology-is-transforming-rural-hog-farming.
Wiadomoscihandlowe.pl (2020), Koronawirus w zakładach firmy Animex w Starachowicach. 150 pracowników na kwarantannie, Wiadomości Handlowe:
wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/koronawirus-w-zakladach-firmy-animex-w-starachowic,64144.
World Food Programme (WFP) (2020): wfp.org.
Wójcik, M. (2020), Cała Polska gazuje pisklaki. Bo załamał się rynek, Wyborcza.pl:
„Duży Format”: wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,25888139,cala-polska-gazuje-pisklaki-bo-zalamal-sie-rynek.html.
Zygmunt, I. (2020), Europejski Zielony Ład w pięciu punktach, Zielone Wiadomości: zielonewiadomosci.pl/tematy/zielony-lad/europejski-zielony-lad-w-pieciu-punktach.

