A 16 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação, uma
comemoração criada pela FAO (Food and Agriculture Organization of
the United Nations) em 1981 e que tem como principal objetivo
chamar a atenção para os problemas relacionados com a alimentação
e a nutrição, procurando encontrar as medidas efetivas e adequadas
para os combater.
Em cada ano um tema é escolhido e em mais de 150 países há
comemorações neste dia.
Estima-se que atualmente a população mundial tenha atingido os
7,8 bilhões de pessoas – sendo que as Nações Unidas calculam que
a população humana poderá atingir os 11,2 bilhões em 2100...
Na prática estes valores significam que todos teremos que, cada vez
mais, ter a consciência de que para além da nossa alimentação
dever ser saudável, terá também que ser sustentável. Se assim não
procedermos, daqui a “poucos” anos não haverá alimentos para
todos – pois o planeta Terra não terá capacidade para comportar a
exploração excessiva dos terrenos e da água.
Este ano em que a FAO comemora 75 anos da sua existência o
tema proposto é: “Cultivar, Alimentar, Preservar. Juntos.

As nossas Ações são o nosso Futuro. E é importante termos esta
consciência e responsabilidade. Hoje e sempre.
Para que todos possam ter a noção efetiva da importância que tem
o combate à fome – e com o qual todos nos devemos preocupar –
há que destacar que o Prémio Nobel da Paz 2020 foi atribuído ao
Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas.
A presidente do Comité Nobel Norueguês, Berit Reiss-Andersen,
justificou a atribuição do prémio ao Programa Alimentar Mundial
pelos seus esforços para “combater a fome, a sua contribuição para
melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e
por atuar como uma força efetiva para prevenir o uso da fome como
arma de guerra e de conflito”.
“Em 2019 o Programa Alimentar Mundial prestou assistência a cerca
de 100 milhões de pessoas em 88 países vítimas de insegurança
alimentar aguda e fome”, indicou ainda o Comité responsável pela
atribuição do Nobel da Paz.
Bom dia Mundial da Alimentação.
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