
Децата, храната 
и храненето

ПОЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ПО СВЕТА 2019

РЕЗЮМЕ

Правилно развитие в един променящ се свят



За да изтеглите пълната версия на доклада, моля, посетете www.unicef.org/sowc

УНИЦЕФ благодари за подкрепата на Кралство Нидерландия и на правителството 
на Норвегия за този доклад.

Публикувано от УНИЦЕФ, Служба за глобална визия и политика 
3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, САЩ
pubdoc@unicef.org

© Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) 
октомври 2019 г.

Снимка на корицата: Момиче обядва в общността Ханак Чукибамба в Перу.
© UNICEF/Vilca/2019 

ISBN: 978-92-806-4999-4



ПОЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ПО СВЕТА 2019

Децата, храната  
и храненето
ПРАВИЛНО РАЗВИТИЕ В ЕДИН ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ

По време, когато едно на всеки три деца под 5-годишна възраст не 
получава подходяща храна, която да му осигури правилно развитие, 
в „Положението на децата по света 2019“ разглеждаме проблема с 
недохранването при децата. Общностите непрекъснато се изправят 
пред тройната тежест на недохранването: въпреки тенденцията към 
намаляване на общия брой, 149 милиона деца на възраст под 5 
години все още страдат от изоставане в растежа, почти 50 милиона 
от измършавяване; 340 милиона деца страдат от скрит дефицит на 
витамини и минерали; а процентът на децата с наднормено тегло  
се увеличава непрекъснато.

През 21-ви век недохранването при децата трябва да се разглежда 
на фона на динамични промени, между които нарастването на 
градското население и глобализацията на хранителните системи, 
което води до увеличаване на наличието на храни с високо 
съдържание на калории, но с ниско съдържание на полезни 
хранителни вещества.

Недохранването вреди изключително много на растежа и развитието 
на децата. Ако не се обърне внимание на този проблем, децата 
и обществата ще изпитват затруднения да разгърнат пълния си 
потенциал. Това предизвикателство може да се преодолее само 
като се правят опити да се разреши проблемът с недохранването 
на всеки етап от живота на детето и като се поставят уникалните 
хранителни нужди на децата в центъра на хранителните системи и 
на подкрепящите дейности като здравеопазване, водоснабдяване и 
канализация, образование и социална закрила.
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Предисловие

В пълната лъжица, с която майката или 
бащата хранят малкото си дете, хра-
ната е любов. На тържеството по слу-
чай рождения ден на детето, храната 
е общност. Във възгласите и смеха на 
тийнейджърите, които споделят закус-
ката си след училище, храната е ра-
дост. А за всяко дете и младеж по света 
храната е живот – фундаментално пра-
во и основна предпоставка за здраво-
словно хранене и стабилно физическо 
и психическо развитие.

За съжаление, както показва този до-
клад на Положението на децата по све-
та, твърде много от нашите деца и мла-
дежи не се хранят така, както трябва, 
което ограничава възможностите им да 
растат, да се развиват и да учат с пъл-
ния си потенциал. Това вреди не само 
на тези деца и младежи, но и на всички 
нас.

Тази ситуация ни принуждава да си за-
дадем някои трудни въпроси: Как е въз-
можно през 21-ви век все още да има 
149 милиона деца на възраст под 5 го-
дини с изоставане в растежа и почти 50 
милиона, страдащи от измършавява-
не? Как е възможно да продължава да 
расте броят на децата и младите хора с 
наднормено тегло и затлъстяване и то 
по-често сред бедните? И защо здраво-
словното хранене става все по-скъпо, а 
нездравословните, нехранителни хра-
ни – все по-евтини?

Въпросите на храненето отдавна са за-
легнали в работата на УНИЦЕФ. През 
2018 г. помогнахме да се осигури живо-
тоспасяващо, терапевтично хранене за 
4,1 милиона деца с остра форма на не-
дохранване; подобрихме качеството на 
храненето на над 15,6 млн. деца чрез 
използване на обогатени храни в до-
машни условия; осигурихме подкрепа 
за програми, целящи предотвратява-
не на анемията и други форми на не-
дохранване, за 58 милиона момичета 
и момчета в юношеска възраст; и съ-
действахме над 300 милиона деца да 
получат услуги за предотвратяване на 
изоставане в развитието и други фор-
ми на недохранването.

Храненето от години е ключов приори-
тет за нашите идеологически лидери. 
През 1990 г. нашата новаторска рамка 
на недохранването представи напълно 
нови възгледи за многобройните при-
чини за непълноценното хранене. През 
2019 г. преосмислихме същността на 
тази рамка, за да наблегнем на факто-
рите за пълноценното хранене – от ди-
етите на децата и жените до грижата за 
тях, хранителната среда, в която живе-
ят, и начините, по които нашите обще-
ства подкрепят правото на адекватно 
хранене чрез нашите ценности и по-
литически ангажименти. Всеки от тези 
фактори представлява възможност да 
подобрим храненето на децата, млади-
те хора и жените.
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Като изпълнителен директор на УНИ-
ЦЕФ и председател на лидерската гру-
па на движението за подобряване на 
храненето Scaling Up Nutrition (SUN), 
искам да заявя отново своята готовност 
и готовността на УНИЦЕФ да използва-
ме всички тези възможности, за да ра-
ботим за по-доброто хранене на всяко 
дете, особено в критичните първи 1000 
дни – от зачеването до навършване на 
2-годишна възраст – и в периода на юно-
шеството, два периода на несравними 
възможности. Ние подчертаваме тази 
готовност, като представяме настоящия 
доклад паралелно с новата стратегия за 
храненето на УНИЦЕФ, в която са изло-
жени нашите бъдещи приоритети и пла-
нове за подобряване на храненето на 
децата, младите хора и жените.

Ние вече знаем много за успешното пре-
дотвратяване на недохранването във 
всичките му форми: от зачеването през 
ранното детство и юношеството. Но това 
е битка, която не можем да спечелим 
сами. Нужна ни е политическата подкре-
па на националните правителства, съ-
четана с финансови ангажименти, както 
и политики и стимули, насърчаващи ин-
вестициите на частния сектор в полезна, 
безопасна и достъпна храна за децата, 
младите хора, жените и семействата. 
Нужна е повече готовност за превръща-
не на храненето на децата в приоритет 
не само в рамките на хранителната сис-
тема, но и в сектори като здравеопазва-

не, водоснабдяване и санитарно-хиги-
енни условия, образование и социална 
закрила. Успехът на всеки един от тези 
сектори допринася за общия успех.

Младите хора и жените знаят колко е ва-
жно доброто и правилно хранене. „Да се 
храниш здравословно, означава да си 
отговорен към себе си“ сподели 16-го-
дишно момиче от Китай по време на 
един от над 70-те семинара, организи-
рани във връзка с този доклад. В Индия 
13-годишно момиче сподели, че „храна-
та е важна, защото ни помага да учим 
по-добре“. Те знаят също и какво пречи 
на здравословното хранене: „Нямам 
достатъчно пари да купувам храна за 
себе си и за своето бебе“, призна 20-го-
дишна майка от Гватемала; „Не знам кои 
храни са здравословни“, каза 18-годиш-
но момиче от Зимбабве.

Доброто хранене е предпоставка за ра-
вен шанс в живота. Нека работим за-
едно, за да намалим пречките и да га-
рантираме, че всяко дете, млад човек и 
жена се храни здравословно, безопасно, 
достъпно и устойчиво във всеки един 
момент от живота си, за да разгърне 
пълния си потенциал.

Хенриета Х. Фор
Изпълнителен директор на УНИЦЕФ
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Основни послания
Поне 1 на всеки 3 деца под 5 години е недохра-
нено или с наднормено тегло, а всяко второ 
дете страда от скрит глад, което възпрепят-
ства капацитета на милиони деца да растат и 
да се развиват до пълния си потенциал.

 В света поне 1 на всеки 3 деца под 5 години 
не расте нормално поради недохранване в 
най-видимите му форми: изоставане в расте-
жа, измършавяване и наднормено тегло.

 В света най-малко всяко второ дете под 5 го-
дини страда от скрит глад, дължащ се на де-
фицит на витамини и други важни хранителни 
вещества.

 Непълноценното хранене продължава да 
носи негативни последици. През 2018 г. почти 
200 милиона деца под 5-годишна възраст са 
страдали от изоставане в растежа или от из-
мършавяване, а почти 340 милиона – от скрит 
глад.

 Продължава да нараства и броят на случаи-
те с наднормено тегло и затлъстяване. В пе-
риода 2000-2016 г. делът на децата с наднор-
мено тегло (5-19 години) е нараснал от 1 на 10 
до почти 1 на 5.

 Броят на децата с изоставане в растежа е на-
малял във всички континенти, освен в Афри-
ка, а броят на децата с наднормено тегло е 
нараснал във всички континенти, включително 
и в Африка.

Тройната тежест на недохранването – непъл-
ноценно хранене, скрит глад и наднормено 
тегло – заплашва оцеляването, растежа и 
развитието на деца, млади хора, икономики 
и народи.

 Изоставане в растежа – ясен знак, че децата 
в дадена държава не се развиват добре – е 
едновременно симптом за минали лишения 
и признак за бъдеща бедност.

 Измършавяването може да доведе до смърт 
при децата, особено ако е в остра форма. 
Обратно на всеобщото схващане, повечето 
деца, които страдат от измършавяване, жи-
веят в Азия и то не в бедствени условия.

 Скритият глад засяга деца и жени. Дефици-
тът на желязо засяга способността на децата 
да учат, а желязодефицитната анемия уве-
личава риска от смърт при жените по време 
на раждането или скоро след това.

 Наднорменото тегло при децата може да 
доведе до ранна поява на диабет от тип 
2, стигматизация и депресия, както и до 
затлъстяване в зряла възраст, със сериозни 
здравословни и икономически последствия.

 Най-сериозната форма на недохранване 
се проявява при децата и младите хора от 
най-бедните и най-маргинализираните общ-
ности, при които бедността се предава от по-
коления.



Тройната тежест на недохранването се дължи 
на неправилното хранене на децата: Две от 
всеки три деца не спазват минималните изиск-
вания за разнообразно хранене за здравосло-
вен растеж и развитие.

 Само 2 от 5 бебета под шестмесечна възраст 
се хранят само с кърма съгласно препоръ-
ките. Кърменето може да спаси живота на  
820 000 деца годишно по целия свят.

 Използването на заместители на майчината 
кърма предизвиква безпокойство. Продажбата 
на млека за кърмачета е нараснало с 41% в 
световен мащаб и със 72% в държави със сре-
ден към висок доход като Бразилия, Китай и 
Турция в периода 2008-2013 г.

 Неправилното хранене е причина за недохран-
ването в ранното детство: 44% от децата на 
възраст 6-23 месеца не се хранят с плодове 
или зеленчуци, а 59% не приемат яйца, млеч-
ни продукти, риба или месо.

 Само 1 на 5 деца на възраст 6-23 месеца от 
най-бедните домакинства и селски региони се 
хранят съгласно препоръките за минимално 
разнообразна диета за здравословен растеж 
и развитие на мозъка.

 Много юноши, които посещават училище, при-
емат силно преработена храна: 42% пият га-
зирани безалкохолни напитки поне веднъж на 
ден, а 46% се хранят с „бързи закуски“ поне 
веднъж дневно.

Глобализацията, урбанизацията, неравенства-
та, хуманитарните кризи и климатичните съ-
тресения предизвикват безпрецедентни нега-
тивни промени в храненето на децата по света.

 Глобализацията определя избора на храни и 
възможностите за хранене: 77% от продажби-
те на преработени храни по света се контро-
лират само от 100 големи компании.

 В градовете много от бедните деца живеят в 
така наречените „хранителни пустини“, къде-
то са лишени от възможности за здравослов-
но хранене, или в „хранителни блата“, където 
са изправени пред избор на висококалорични, 
нискокачествени преработени храни.

 Бедните семейства предпочитат нискокачест-
вени хранителни продукти, които са по-евтини. 
Заради бедността и изключването повечето 
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деца в неравностойно положение са изпра-
вени пред огромен риск от всички форми на 
недохранване.

 Климатични сътресения, намаляване на би-
оразнообразието и замърсяването на възду-
ха, почвата, водата влошават допълнително 
възможностите за здравословно хранене на 
милиони деца и млади хора, особено сред 
по-бедните.

 През 2018 УНИЦЕФ и нейните партньори са 
предоставили медицински грижи на над 3,4 
милиона деца с тежка форма на недохран-
ване в хуманитарни зони от Афганистан и 
Йемен до Нигерия и Южен Судан.

Подобряването на начина на хранене на де-
цата изисква хранителните системи да осигу-
ряват здравословно, безопасно, достъпно и 
устойчиво хранене за всички деца.

 От една страна милиони деца приемат твър-
де малки количества от това, от което се 
нуждаят, а от друга милиони деца приемат 
твърде много от това, от което не се нужда-
ят: непълноценното хранене днес е основен 
рисков фактор за глобалното бреме на забо-
ляванията.

 Националните хранителни системи трябва 
да поставят проблема с храненето на децата 
в центъра на своята работа, защото техните 
хранителни нужди са уникални и тяхното за-
доволяване е изключително важно за устой-
чивото развитие.

 Трябва да се използват финансови стимули, 
за да се възнаграждават онези, които увели-
чават наличието на здравословни и достъп-
ни храни на пазарите и в търговските обекти, 
особено в общностите с ниски доходи.

 Налагането на финансови санкции за нез-
дравословни хранителни продукти може да 
подобри храненето на децата. Например об-
лагането на захарните изделия и напитки с 
по-висок данък би намалило тяхното потреб-
ление от деца и юноши.

 Обогатяването на допълнителни храни и ос-
новни хранителни продукти с микроелементи 
може да се окаже икономичен начин за спра-
вяне със скрития глад при децата, младите 
хора и жените.
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Поверително до 00:01 GMT на 15 октомври 2019 
г. Хранителната среда е от съществено значение. 
Когато възможностите за здравословно хранене 
са достъпни, удобни и желани, децата и семей-
ствата правят по-добър избор на храни.

 Деца, юноши, млади хора, родители и семей-
ства се нуждаят от подкрепа, за да търсят здра-
вословни храни, но хранителната среда трябва 
да насърчава и подкрепя здравословното хра-
нене.

 Иновативни, забавни, запомнящи се и ангажи-
ращи комуникационни стратегии за насърчава-
не на здравословното хранене могат да стиму-
лират културните и социални стремежи на деца, 
юноши и семейства.

 Законодателството играе ключова роля в насър-
чаването на подходящо хранене на децата, на-
пример регулиране на продажбата на замести-
тели на майчина кърма, както и на продажбата 
на нездравословни храни на деца.

 Търговията с нездравословни храни и подсла-
дени безалкохолни напитки е пряко свързана 
с нарастващото ниво на наднормено тегло и 
затлъстяване при децата.

 Поставянето на етикети в предната част на опа-
ковката – видими, точни и ясни – помагат на 
децата, младите хора и семействата да правят 
по-здравословен хранителен избор и стимулира 
доставчиците да предлагат здравословна храна.

 Правителствата трябва да насърчават среда на 
здравословно хранене в училищата, както и да 
предлагат здравословни храни и да ограничават 
продажбата и рекламата на храни с ниска хра-
нителна стойност в определен периметър около 
училищата и детските площадки.

 Системите на здравеопазване, водоснабдяване 
и санитарно-хигиенни условия, образование и 
социална закрила също играят огромна роля в 
насърчаването и подпомагането на пълноценно-
то хранене на деца, юноши и жени.

Инвестирането в храненето на децата и млади-
те хора е изключително важна инвестиция, ако 
светът иска да реализира Целите за устойчиво 
развитие до 2030 г.

 Инвестирането в детското хранене е ключово за 
формирането на човешки капитал, защото хра-
ненето е основен фактор за растежа, познава-
телното развитие, успеха в училище и бъдещата 
производителност на децата.

 Огромна и млада работна сила – с невероя-
тен творчески и производствен потенциал –  
се формира в Африка и Азия. Недохранването 
обаче може да ограничи този демографски ди-
видент.

 Възвращаемостта от инвестициите в храненето 
е голяма. Например всеки инвестиран долар за 
намаляване на изоставането в растежа генери-
ра икономическа възвращаемост от около 18 
щатски долара в държавите с най-големи за-
труднения.

Една дума трябва да е в центъра на нашия отговор 
на недохранването при децата и тя е – действие. 
Нуждаем се от действие, което отразява основна-
та роля на хранителните системи, насърчава пред-
лагането – и търсенето – на по-добра храна, което 
подобрява хранителната среда на децата и се въз-
ползва от ролята на ключови системи за подпома-
гане.
С действието идва още нещо задължително: отчет-
ността. Напредъкът трябва да се измерва, споде-
ля, поощрява и да води до предприемане на нови 
действия. Пълноценното хранене е фундаментал-
но за благополучието на децата и постигането на 
Целите за устойчиво развитие. То трябва да се 
превърне в главен приоритет за правителствените 
политики и да се подпомага от ключови заинтере-
совани страни, включително обществото и частния 
сектор.
Докладът „Положението на децата по света 2019“ 
завършва със следния План за поставяне на първо 
място на правата на децата за пълноценно хране-
не:
1 Овластяване на семейства, деца и млади хора 

да търсят качествена храна;
2 Насърчаване на доставчиците на храна да взе-

мат правилни решения за децата;
3 Създаване на условия за здравословно хране-

не на всички деца;
4 Мобилизиране на подкрепящите системи – здра-

веопазване, водоснабдяване и санитарно-хиги-
енни условия, образование и социална закрила –  
да подкрепят подобряването на храненето на 
всички деца;

5 Събиране, анализ и използване на високока-
чествени данни и материали за направляване 
на действията и проследяване на напредъка.

Момиче, 8 г., се наслаждава на безалкохолна напитка, закупена 
току-що от местен уличен търговец в Претория, Южна Африка. 

© UNICEF/UN0343581/Hearfield
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ДЕЦА И ЮНОШИ

Как тройната тежест на недохранването 
уврежда деца, юноши и жени

Непълноценно хранене: изоставане в растежа и 
загуба на тегло
 Проблеми в растежа, инфекции и смърт
 Ниско ниво на знанията, готовност за училище и успех  

в училище
 Недостатъчен потенциал за получаване на доходи на  

по-късен етап от живота

Скрит глад: дефицит на хранителни 
микроелементи
 Изоставане в растежа и развитието
 Слаб имунитет и проблеми в развитието  

на тъканите
 Здравословни проблеми и риск от смърт

Наднормено тегло  
(вкл. затлъстяване)
 В краткосрочен план: 

сърдечно-съдови 
проблеми, инфекции и 
ниско самочувствие

 В дългосрочен план: 
затлъстяване, диабет 
и други метаболитни 
нарушения
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Скрит глад: дефицит 
на хранителни 
микроелементи
 Майчина 

заболеваемост и 
смъртност

 Дефекти на 
невралната тръба  
при новородените

 Преждевременно 
раждане, ниско 
тегло при раждане 
и нарушения в 
познавателното 
развитие при 
новородените

Наднормено тегло 
(вкл. затлъстяване)
 Гестационен диабет и 

прееклампсия
 Гинекологични 

усложнения
 Наднормено тегло и 

хронични заболявания 
на по-късен етап от 
живота

Непълноценно 
хранене: изоставане в 
растежа и ниско тегло
 Перинатални 

усложнения
 Преждевременно 

раждане и ниско тегло 
при раждане

 Хронични заболявания 
на по-късен етап от 
живота

149 милиона 
деца под  
5 години –  
с измърша-
вяване

Почти 50 
милиона  
деца под  
5 години –  
с измърша-
вяване

40 милиона 
деца под  
5 години –  
с наднормено 
тегло

Повече от  
1 на всеки 
3 деца не 
се развива 
правилно

Над 340 
милиона 
деца страдат 
от дефицит 
на важни 
хранителни 
микро-елементи 
(витамини  
и минерали)

Поне 1 на 
всеки 2 деца – 
със скрит глад
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Въведение: 
Децата, храната и храненето

Изминаха 20 години, откакто докладът „Положението на 
децата по света“ е изследвал за последен път храненето  
при децата. Много неща са се променили през този период.

Променили сме местата, на които жи-
веем: все повече семейства напускат 
фермата и селските региони, за да 
се преместят в градовете, глобална 
промяна, която ще продължи и през 
идните години.

Променили сме ролята си в обще-
ствата по целия свят: жените все 
по-масово навлизат на официалния 
пазар на труда, балансирайки трудо-
вите си отговорности с ролята си на 
основни лица, полагащи грижи за де-
цата, често с минимална подкрепа от 
страна на семействата, работодате-
лите и обществото като цяло.

Променили са се условията на живот 
на планетата. Кризата с климатични-
те промени, намаляването на биораз-
нообразието и вредите, нанесени на 
водата, въздуха и почвите, повдигат 
въпроса дали ще можем да изхраним 
устойчиво това поколение деца, без 
да говорим за бъдещите поколения.

И накрая – променили сме начина, по 
който се храним. Загърбваме тради-
ционните и местните начини на хра-
нене, за да прегърнем модерните ди-
ети, богати на захар и мазнини, бедни 
на важни хранителни вещества и фи-
бри и често силно преработени.

Това е положението с недохранва-
нето на децата днес. Както с много 
други неща, то също се променя. Ду-
мата „недохранване“, която някога 
неизменно свързвахме в съзнанието 
на обществото с образи на глад и 
недостиг на храна, сега използваме 
за описание на много по-широк кръг 
деца – деца с изоставане в растежа 
и измършавяване, но също и такива, 
които страдат от скрит глад, дължащ 
се на дефицит на важни витамини и 
минерали, както и нарастващ брой 
деца и млади хора, които страдат 
от наднормено тегло или затлъстя-
ване.

Това са децата, които не растат пра-
вилно.

Техният брой е обезпокоително ви-
сок. Всяко трето дете под 5 години 
има изоставане в растежа, измър-
шавяване или наднормено тегло, а 
в някои случаи и комбинация от две 
от тези форми на недохранване. Ос-
вен това поне едно на всеки две деца 
страда от скрит глад, дължащ се на 
дефицит – често невидим – на вита-
мини и важни хранителни вещества, 
които могат да затруднят оцелява-
нето, растежа и развитието на всеки 
етап от живота.

Днес 
непълноценното 

хранене сред 
населението е 

водеща причина за 
смърт по света
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Децата, които не растат правилно, 
са жертва на трите направления на 
„тройната тежест“ на недохранване-
то, която бързо навлиза в общности-
те по целия свят, включително в ня-
кои от най-бедните държави в света.

Първото направление е непълно-
ценното хранене. Независимо от 
отчетения известен спад, непъл-
ноценното хранене продължава 
да засяга десетки милиони деца. 
Присъствието му се вижда в недо-
развитите тела на деца, лишени от 
адекватно хранене през критичните 
първи 1000 дни – от зачеването до 
втория рожден ден, а често и след 
това. Възможно е тези деца да носят 
последиците от изоставането в рас-
тежа до края на живота си и никога 
да не успеят да разгърнат пълния 
си физически и интелектуален по-
тенциал. Непълноценното хранене 
се забелязва и в ниското тегло на 
децата на различна възраст, когато 
обстоятелства като недостиг на хра-
на, неправилно хранене и инфекции, 
често съчетани с бедност, хумани-
тарни кризи и конфликти, затрудня-
ват приема на подходящи храни и в 
много случаи водят до смърт. През 
2018 г. 149 милиона деца на възраст 
под 5 години са имали изоставане в 
растежа, а почти 50 милиона – из-
мършавяване.

Втората тежест е скритият глад. 
Дефицитът на важни витамини и ми-
нерали лишава децата от тяхната 
жизненост на всеки етап от живота 
и влошава здравето и благополу-
чието на жени и майки, и техните 
деца. Тези негативни последици се 
задълбочават още повече от факта, 
че скритият глад рядко се забелязва, 
докато не стане твърде късно за как-
вото и да било. Стряскащ е броят на 
децата и жените, които са засегнати 
от множеството форми на скрит глад. 
Съгласно най-актуалните данни на 
УНИЦЕФ се предполага, че поне 340 
милиона деца под 5-годишна възраст 
страдат от дефицит на хранителни 
микроелементи.

Третата е наднорменото тегло и то 
в най-крайната му форма, затлъс-
тяването. Броят на момичетата и 
момчетата със затлъстяване на въз-
раст между 5 и 19 години е нараснал 
неимоверно от средата на 1970-те, 
като оттогава в глобален мащаб се 
е повишил 10-12 пъти. Наднорме-
ното тегло, смятано дълго време за 
състояние, характерно за богатите, 
сега все повече се налага като забо-
ляване на бедните, защото отразява 
по-голямото предлагане на „евтини 
калории“ от богати на мазнини и за-
хар храни в почти всяка държава по 
света. То носи със себе си повишен 
риск от незаразни заболявания като 
диабет тип 2 и коронарна болест на 
сърцето.

Недохранването -  
тройна тежест

Тройната тежест 
на недохранването 
включва 
непълноценно 
хранене, скрит глад 
и наднормено тегло
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Анализи, проведени като част от гло-
бално изследване на последиците от 
заболяването, сочат, че хранене, при 
което липсва прием на подходящи 
храни, в момента е водещата причи-
на за смърт по света.

Зад всички тези статистики стои ре-
алният живот на децата и жените. 
Това са малки деца като Мотеаб, кой-
то подобно на стотици хиляди други 
деца в Йемен, се е борил за живота 
си срещу тежко измършавяване. Мо-
теаб е оцелял, но много други деца, 
които живеят в райони на въоръжен 
конфликт и хуманитарни кризи по све-
та, не са. Това са бебета като Джомар 
във Филипините, който живее далеч 
от военни зони, но също страда от 
тежко измършавяване. Това са деца 
на майки като Урума от Танзания, кои-
то ходят на училище с празен стомах, 
защото родителите им не могат да си 
позволят да им купят храна. Или тий-
нейджъри като Захфа в Индонезия, 
които нямат никакво време да трени-
рат и са затрупани от предложения за 
нездравословни храни. И майки като 
Ксаитон в селските региони на Лаос, 
която трябва да балансира между 
кърменето на бебето и изхранването 
на семейството, и нуждата да работи 
в стопанство.

Оцеляващи,  
но не процъфтяващи

Положението с недохранването на 
децата в 21-ви век може да се об-
общи по следния начин: все повече 
деца и млади хора оцеляват, но твър-
де малко процъфтяват. Те не се раз-
виват пълноценно през критичните 
първи 1000 дни от живота си, когато 
се полагат основите на оптималален 
физически растеж и умствено разви-
тие, които остават за цял живот. Те 
не процъфтяват и през други важни 
етапи от детството и юношеството.

Причините за недохранването са 
много. Здравето и начинът на хра-
нене на майката например оказва 

огромно влияние върху развитието 
на детето, както и върху храненето 
му в първите часове и дни от живота. 
За твърде много деца причините за 
недохранването включват ограничен 
достъп до здравна грижа, чиста вода 
и адекватни санитарно-хигиенни ус-
ловия, което води до заболявания, 
възпрепятстващи усвояването на 
хранителните вещества.

За да вникнем по-дълбоко в причини-
те за недохранването, трябва да се 
фокусираме върху храната и начина 
на хранене на всеки етап от живота 
на детето и младия човек. Положе-
нието изглежда доста обезпокоител-
но: твърде много деца и млади хора 
консумират твърде много нездраво-
словни храни и твърде малко здра-
вословни храни.

Тези проблеми започват в ранното 
детство. През първите шест месеца 
само две от пет деца се хранят из-
ключително само с кърма, което ги 
лишава от най-добрата храна, което 
едно бебе може да получи. Когато 
става дума за „първите храни“ (или 
захранващите храни), които бебето 
започва да приема на около 6-месеч-
на възраст, в много от случаите те не 
удовлетворяват нуждите на децата. 
По-малко от едно на всеки три деца 
на възраст между 6 и 23 месеца при-
ема разнообразна храна, която под-
помага адекватно ускорения растеж 
на телата и мозъците им. При по-бе-
дните деца делът пада до само едно 
на пет деца. При по-големите деца 
недостатъчният прием на плодове и 
зеленчуци е често срещано явление. 
Това важи и за голяма част от юно-
шите, много от които редовно про-
пускат закуската и консумират безал-
кохолни напитки и така наречените 
„бързи закуски“.

Диетата на децата днес все по-точно 
отразява глобалния „хранителен пре-
ход“, в който се наблюдава как цели 
общности обръщат гръб на често 
по-здравословното, традиционно хра-
нене за сметка на модерните диети. 

Все повече деца 
и млади хора 

оцеляват, но твърде 
малко процъфтяват

Шестгодишният Мудашир от Пакистан 
по време на измерване на ръста му  

в рамките на скрининг за недохранване.
© UNICEF/UN048378/Pirozzi
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За много семейства, особено по-бе-
дните, това означава повишена за-
висимост към силно преработените 
храни с високо съдържание на насите-
ни мазнини, захар и натрий и с почти 
нулево съдържание на важни храни-
телни вещества и фибри, както и към 
„ултра-преработените“ храни, които 
се характеризират с ниско или никак-
во съдържание на пълноценна храна. 
Те са изключително вкусни, с висока 
енергийна стойност, но бедни на хра-
нителни микроелементи. От тези диети 
често липсват пълнозърнести храни, 
плодове, ядки, семена, зеленчуци и 
омега-3 мастни киселини.

Задълбочава се проблемът с въз-
действието на този тип хранене върху 
човешкото здраве. Фокусът обикно-
вено се поставя върху нарастващите 
нива на наднормено тегло и затлъс-
тяване, но съвременната диета се ха-
рактеризира също и с непълноценно 
хранене. Скорошно проучване в Не-
пал сочи, че децата под 2-годишна 
възраст получават около една четвърт 
от своя енергиен прием под формата 
на бисквити, инстантни спагети и пло-
дови напитки, което възпрепятства 
приема на важни витамини и мине-
рали. Децата, в чиято диета преобла-
дават подобни закуски и напитки, са 
с по-нисък ръст от своите връстници.

По-голям акцент върху 
хранителните системи

Въздействието върху здравето не е 
единственият проблем на съвременни-
те диети. В свят, който е изправен пред 
множество екологични кризи, същест-
вува и проблемът с устойчивостта. 
Производството на храни е причина за 
почти една трета от емисиите на парни-
кови газове и за консумацията на 70% 
от прясната питейна вода, а съществу-
ващите методи за производство на хра-
на са водещата причина за екологични-
те промени. Климатичните сътресения, 
например наводненията, ограничават 
капацитета на някои общности да се 
изхранват и излагат децата на по-го-
лям риск от пренасяни чрез водата бо-
лести. Ако съществуващите тенденции 

се запазят, въздействието на производ-
ството на храни върху околната среда 
ще продължи да се увеличава, а тър-
сенето на храна ще нарасне най-малко 
наполовина до средата на века. Това 
търсене ще трябва да бъде удовлетво-
рено на фона на един свят, който след 
десетилетия на спад в момента наблю-
дава бавен ръст на глада с 820 мили-
она души, страдащи от непълноценно 
хранене през 2018 г.

В отговор на тези предизвикателства 
и в духа на „Десетилетие на ООН за 
действия за изхранването“ се наблю-
дава засилване на фокуса върху роля-
та на хранителните системи – всички 
елементи и действия, свързани с про-
изводството, обработката, разпростра-
нението, приготвянето и консумира-
нето на храна, както и резултатите от 
тези действия, включително хранене и 
здраве. С други думи всичко и всички, 
ангажирани с осигуряването на храна 
„от фермата до масата“.

Хранителните системи стават все 
по-сложни. Все повече храни пре-
сичат държавните граници, а произ-
водството е концентрирано в ръцете 
на малък брой компании – само 100 
големи компании произвеждат 77% от 
продаваните преработени храни по 
света. За семействата по света биз-
несът играе голяма роля за предла-
гането на храната, която консумират, 
а чрез маркетинга – за формиране на 
желанието и предпочитанията им към 
определени храни.

Важно условие да подобрим начи-
на си на хранене е да разберем по-
добре как функционират хранителни-
те системи. Твърде често интересите 
на една много важна група хора – де-
цата– са оставени извън анализите на 
хранителните системи. Това е опасен 
пропуск. Децата са уникална група. 
Непълноценното хранене нанася не-
поправими последици върху физиче-
ския растеж и развитието на мозъка. 
Ето защо те трябва да са в центъра 
на работата ни върху хранителните 
системи. Ако хранителните системи 
работят в полза на децата, значи 
работят в полза на всички нас.

За да направим 
хранителните системи 

по-ефективни за 
децата, трябва да 

познаваме техните 
уникални хранителни 
нужди на всеки етап 

от живота им
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Преди тридесет години Конвенцията за правата 
на детето отбеляза нуждата да се предоставя на 
децата „подходяща полезна храна“ за справяне 
с болестите и недохранването. Тази цел не се е 
променила. Това, което се е променило, е контек-
стът, в който това трябва да се случи, и осъзнава-
нето, че хранителните системи са важна и често 
подценявана част от пъзела.

За да направим хранителните системи по-ефек-
тивни за децата, трябва да познаваме техните 
уникални хранителни нужди на всеки етап от жи-
вота, особено през първите 1000 дни – но също 
и на 1001-вия ден, и след това в ученическа въз-
раст, когато детето, което получава пълноценна 
храна, може да се фокусира по-добре и да по-
казва по-добри резултати в класната стая, и по-
сле през важните години на юношеството, когато 
физическото и умственото развитие се ускоряват 
отново и когато се оформят хранителните навици 
за цял живот.

За да направим хранителните системи по-ефек-
тивни за децата, трябва да познаваме бързо про-
менящия се контекст, който периодично формира 
начина на хранене на децата. Климатичните про-
мени, урбанизацията и глобализацията непре-
къснато променят как и какво консумират децата, 
както и социалните и културните ценности, които 
съпътстват храненето.

За да направим хранителните системи по-ефек-
тивни за децата, трябва да намерим отговор на 
предизвикателствата, пред които са изправени 
семейства, деца и млади хора по света – високи-
те разходи за здравословна храна, недостигът на 
време, който се задълбочава, ограничения дос-
тъп до свежи плодове и зеленчуци в много общ-
ности и натиска, който маркетингът и рекламата 
упражняват върху много семейства.

За да направим хранителните системи по-ефек-
тивни за децата, трябва да се изправим срещу 
експлоатацията на детски труд в земеделието 
и производството на храни, който в голямата си 
част е изключително опасен. През 2016 г. 108 ми-
лиона деца на възраст между 5 и 17 години са 
били ангажирани в земеделски труд, което пред-
ставлява 71% от целия детски труд.

И за да направим хранителните системи по- 
ефективни за децата, трябва да гарантираме, че 

те не са възпрепятствани, а напротив, работят в 
синхрон с всички други системи, които засягат 
живота на децата. Системите на здравеопазва-
не, водоснабдяване и санитарно-хигиенни усло-
вия, образование и социална закрила трябва да 
обединят усилия, за да предлагат на децата и 
техните семейства нужните знания, подкрепа и 
услуги за превръщането на храненето в пълно-
ценен фактор за по-добрия растеж и развитие.

Когато хранителните системи са по-ефективни 
за децата, всички ние сме облагодетелствани. 
Пълноценното хранене може да прекъсне по-
рочния цикъл между поколенията, чрез който 
недохранването предизвиква бедност, а бед-
ността предизвиква недохранване. Деца, кои-
то имат пълноценна диета, стъпват на здра-
ви основи, които им позволяват да разгърнат 
пълния си потенциал. Когато децата постигнат 
това, обществата и икономиките ще се разви-
ват по-добре. Не случайно 12 от 17-те Цели 
за устойчиво развитие съдържат индикатори, 
които са изключително важни за храненето.

Целта ни трябва да е да осигурим на децата хра-
на, която е пълноценна, безопасна, достъпна 
и устойчива.

Докладът „Положението на децата по света 
2019“ завършва с план в пет стъпки за поста-
вяне на първо място на правата на децата 
за пълноценно хранене. Това от една страна 
започва с нуждата да овластим семействата, 
децата и младите хора да търсят качествена 
храна, а от друга да насърчим доставчиците на 
храна да постъпват правилно, като осигуряват 
на децата здравословна храна по достъпен, 
безопасен и удобен начин. Децата и младите 
хора имат нужда от среда, която насърчава 
здравословното хранене, която ги предпазва 
от агресивен маркетинг и овластява семей-
ствата и децата, полагащи грижи, да вземат 
по-добри решения. 

Освен тези действия по отношение на хра-
нителната система, останалите четири важни 
системи – здравеопазване, водоснабдяване и 
санитарно-хигиенни условия, образование и 
социална закрила – също трябва да бъдат мо-
билизирани, за да предлагат услуги, свързани 
с храненето, и да допринасят за постигането 
на положителни резултати в тази връзка. Има 
огромна належаща нужда от редовно събира-
не на висококачествени данни, за да се насоч-
ват действията и да се следи напредъка към 
подобряване на храненето на децата през 21-
ви век.

Да направим хранителните 
системи по-ефективни за децата
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Къде децата не се развиват 
правилно?
Процент на децата под 5 години, които не се развиват добре (изоставане в растежа, измършавяване или наднормено тегло), 2018 г.

Забележка: Данните по държави са възможно най-актуалните налични приблизителни стойности между 2006 и 2018 г.; местата, където са налични само данни 
преди 2000 г., които не са актуални, са отбелязани в тъмносив цвят. Използваните наименования и представянето на материала в тази публикация не предполагат 
изразяване на нечие мнение от страна на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) относно правния статут на която и да е държава или 
територия или във връзка с нейните власти или определянето на нейните граници.
„Правилно развитие“ означава без изоставане в растежа, измършавяване и наднормено тегло.
Източник: Анализ на УНИЦЕФ на Съвместна оценка на недохранването на УНИЦЕФ/Световната здравна организация/Световната банка, 2019 г. [UNICEF analysis 
of UNICEF/World Health Organization/World Bank Group Joint Malnutrition Estimates, 2019 edition]. Нива и тенденции в недохранването при децата: Основни изводи от 
анализа от 2019 г. на Съвместната оценка на недохранването при децата.
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Какво ядат малките деца?
Значението на първите храни

Процент на групите храни, предлагани на децата на възраст 6–23 месеца, по тип, световен мащаб, 2018 г.*

Процент на децата на възраст 6–23 месеца, които приемат храни от поне 5-8 хранителни групи  
(Минимално разнообразие в диетата), по райони на УНИЦЕФ, 2018 г.**

Процент на децата на възраст 6–23 месеца, които приемат храни от поне 5 – 8 хранителни групи по райони на УНИЦЕФ, 2018 г.**

* Анализ, базиран на подгрупа от 72 държави с данни за периода 2013 – 2018 г., обхващащи 61% от глобалното население.

** Регионални и глобални оценки, базирани на най-актуалните данни за всяка държава от периода между 2013 и 2018 г.

*** Анализ, базиран на подгрупа от 74 държави с разбивка на данните за периода 2013 – 2018 г. Източник за всички фигури: Глобални бази данни на УНИЦЕФ, 2019 г.
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Кърма
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богати на витамин А
Месни продукти

Други плодове и  
зеленчуци

Варива
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59% от децата по света не приемат  
така важните хранителни вещества  
от животински продукти.

44% от децата по света  
не приемат никакви плодове  
или зеленчуци.

Когато децата започнат  
да приемат мека, полу-твърда  
или твърда храна на 6-месечна  
възраст, те се нуждаят от  
пълноценна и безопасна храна,  
богата на хранителни вещества,  
за да растат правилно.

По-малко от 1 на  
всеки 3 деца приема  
храни от минималния  
брой хранителни групи

Само 1 на всеки 5 деца  
от най-бедните домакинства  
и селски райони приемат  
храни от минималния брой  
хранителни групи

Без достатъчно разнообразна диета, 
децата не могат да си набавят 
достатъчно хранителни вещества, 
за да растат правилно, а това оказва 
опустошително въздействие върху 
техните тела и мозъци. УНИЦЕФ 
и СЗО препоръчват децата на 
тази възраст да приемат храни от 
минимум пет до осем хранителни 
групи.
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Латинска 
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Най-бедни Най-богати Селски райони Градски райони
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Какво мислят младите хора  
за здравословното хранене?

Над 450 младежи от 18 държави участваха в семинарите на „Положението на децата по света 2019 г.“, за да 
разговарят за храните, които приемат, и защо ги приемат. Подобни събития бяха организирани и с майки. 
Тук представяме първичен анализ на споделеното от участниците от 12 държави за трудностите пред 
здравословното хранене и за опитите им да подобрят диетата си. Пълният анализ ще бъде публикуван през 
2020 г. Отговорите са преведени и редактирани за повече яснота, където е необходимо.

Юношите споделиха, че са изправени пред сериозни 
препятствия по отношение на здравословното хране-
не. На първо място поставиха цената и вкуса:
„Нямаме достатъчно пари, за да се придържаме към здра-
вословното хранене … Семейството ни не може да си на-
мери добра работа.“ Момиче, 16 г., Индия
„Не можем да си позволим някои от продуктите.“ Момче, 
16 г., Зимбабве

Много от тях споделиха мнение, че здравословните 
храни са по-скъпи:
„Евтината храна не е здравословна, а здравословната 
храна не е евтина.“ Момиче, 13 г., Китай

Вкусът се оказа друга пречка:
„Вредната храна наистина ми харесва.“ Момиче, 14 г., 
Гватемала
„Здравословната храна в повечето случаи не е вкусна.” 
Момиче, 14 г, Киргизстан

Вкусът е особено решаващ фактор за участниците от 
града. Някои изказаха предположения, че хранителни-
те им предпочитания са повлияни от голямото пред-
лагане на вредна храна:
„Няма как да приемаме здравословна храна, защото вече 
сме пробвали вредната храна и сега тя е единствената, 
която ни харесва.“ Момче, 14 г., Индия

Много юноши споделят, че в близост до домовете им 
не се продават полезни хранителни храни:
„Не се предлага месо“. Имаме пари да купим месо, но мяс-
тото е много отдалечено.“ Момиче, 14 г., Гана
„Нездравословните храни се набавят по-лесно.“ Момче, 
17 г., САЩ

Достъпността и цената бяха доста важни фактори за ня-
кои от децата. В Судан юношите от бежански лагер, които 
посочиха цената като пречка пред здравословното хране-
не, бяха три пъти повече от децата от селските райони. 
Липсата на достъп до здравословна храна също беше по-
сочена като важна причина.

Участниците в семинара подчертаха ролята на роди-
телите и настойниците при определяне на начина на 
хранене. Те посочиха като пречка и липсата на време, 
както за тях, така и за родителите:
„Аз не избирам какво да ям. Родителите ми определят как 
ще се храним.“ Момиче, 15 г., Гана
„Понякога няма време за готвене, затова ям бързи закус-
ки.“ Момиче, 15 г., Гватемала
„Майките нямат време.“ Момче, 14 г., Мексико

Младите хора от всички изследвани държави споде-
лиха, че предприемат действия да се хранят по-добре. 
Голяма част заявиха, че ценят пълноценното хранене 
и си поставиха лични цели:
„Напомням си, че здравето ми е най-важно поне за едно 
от храненията през деня.“ Момиче, 18 г., САЩ
„Опитвам се да планирам по-добре задачите си през 
деня, за да избягваме определени [нездравословни] хра-
ни.“ Момиче, 15 г., Сърбия

Знаят ли младите хора кои храни са здравословни?

Най-общо юношите, участващи в семинарите, споделят, че по-скоро избират здравословни, отколкото нездравословни 
храни. След като описаха какво ядат в рамките на 24 часа, ги помолихме да дадат оценка дали тези храни са здравословни 
или не. Оценките им бяха точни за около половината от продуктите и неточни за около една пета от тях. За около една 
трета от продуктите не можаха да определят дали са здравословни или нездравословни. Като цяло юношите имаха 
ограничена представа за хранителните качества на повече от половината от храните, които консумират редовно.

Какво пречи на младите хора да се хранят здравословно?

Как юношите се опитват да подобрят своята диета?

Резюме
Голяма част от юношите ценят 
здравословното хранене и полагат известни 
усилия да подобрят диетата си. Много 
други обаче изпитват затруднения, особено 
по отношение на цената и достъпа до 
здравословна храна.
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Пред какви трудности  
са изправени майките?

Над 320 жени от 18 държави участваха в семинарите на „Положението на децата по света 2019 г.“, за да 
разговарят за начина, по който изхранват себе си и своите бебета. Семинарите, организирани съвместно 
с националните служби и офисите на УНИЦЕФ и със Западния университет в Сидни, се проведоха паралелно 
с подобни събития за младите хора. Тук представяме първичен анализ на споделеното от участнички от 
12 държави относно храненето на бебетата и трудностите, които изпитват при набавянето на полезна 
храна за себе си и децата си. Пълният анализ ще бъде публикуван през 2020 г. Отговорите са преведени и 
редактирани за повече яснота, където е необходимо.

Преобладаващата пречка пред здравословното хране-
не на бебето е финансова:
„Не мога да си позволя да давам на бебето си дори нез-
дравословни храни, защото нямам пари.“ 20 години, Зим-
бабве
„Пари. Нямам пари да купя храна за детето си.“ 25 години, 
Индия
„У дома нямаме пари.“ 24 години, Гана

Мненията на майките често съвпадаха с това, което 
една 38-годишна участничка от САЩ каза, „здраво-
словната храна е скъпа“.
„В Австралия много неща са скъпи, например рибата, зе-
ленчуците и месото. Трябва да са по-евтини, за да може 
всеки да си ги позволи.“ 29 години, Австралия
„Понякога някои храни са скъпи.“ 22 години, Мексико

Достъпът и наличността също са пречки понякога:
„Понякога у дома няма здравословна храна.“ 28 години, 
Египет
„Трудно е да се намери автомобил, с който да се отиде … 
да се пазарува храна.“ 30 години, Гана
„Трудно е да се набавят плодове и зеленчуци, пъпеши, 
дини, краставици, моркови.“ 22 години, Гватемала

Майките споделят, че изпитват затруднения при хра-
нене, когато бебетата им не харесват определени хра-
ни или са неспокойни, или неразположени.
„Моето бебе не харесва здравословна храна.“ 24 години, 
Египет
„Децата не искат да ядат здравословна храна – те ни из-
мъчват, започват да плачат.“ 25 години, Индия
„[Трудно ми е да намеря] храна, която детето ми иска; де-
тето ми отказва да приема определен тип храна.“ 29 годи-
ни, Судан
„Детето ми не харесва да суче.“ 29 години, Китай
„Когато бебето не се чувства добре, когато му никнат зъби, 
храненето се превръща в предизвикателство.“ 20 години, 
Гана

Какви са практиките на майките за хранене на бебетата?

Световната здравна организация препоръчва на бебетата да се дава само кърма през първите 6 месеца от живота им, 
а след това да бъдат въведените първите (или захранващи) храни, които постепенно да заместят кърмата в периода 
между 6-тия и 23-тия месец. Резултатите от семинарите показват, че хранителните практики в много от случаите не са 
оптимални. Почти всички жени бяха кърмили от самото раждане до първите 10 дни след раждането. Въпреки това около 
две от всеки пет майки бяха въвели заместители на кърмата към 8-та седмица на бебето, а повечето комбинираха кърма 
със заместители (а често и други течности), преди бебето им да достигне 6-месечна възраст. Повечето майки бяха въвели 
първите храни на 6-месечна възраст, но една пета от тях бяха започнали преди бебето им да навърши 5 месеца. Някои 
бяха чакали бебето да стане на възраст между 7 и 9 месеца.

Пред какви предизвикателства са изправени майките по отношение на правилното хранене?

Резюме
Според майките цената е най-голямата 
пречка пред здравословното хранене, 
последвана от липсата на достатъчно 
здравословна храна и ограничения достъп  
до нея. Много майки посочиха и други 
трудности, включително това, че бебетата  
не харесват определени храни и че някои 
бебета са по-капризни, както и наличието  
на натиск от страна на семейството.
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План за поставяне на храненето  
на децата на първо място

1 на всеки 3 деца  
не расте правилно

СОЦИАЛНА  
ЗАКРИЛА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ  
И САНИТАРНО-

ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

ХРАНА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Овластяване на семейства, деца и  
млади хора да търсят качествена храна

Мобилизиране на подкрепящите системи, 
които да подпомогнат подобря ването на 
храненето на всички деца

Събиране, анализ и използване на качествени  
данни и материали за направляване на действията  
и проследяване на напредъка

Насърчаване на доставчиците на храна  
да вземат правилни решения за децата

Създаване на условия  
за здравословно хранене  

на всички деца

За правилното 
отглеждане  
на всяко дете
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Този план се ръководи от два основни принципа. Първият е, че децата имат уникални хранителни нужди и не-
дохранването може да им се отрази по много лош начин. Поставянето на нуждите на децата на първо място е 
ключов фактор за осигуряване на пълноценната храна, от която се нуждае всяко дете и млад човек, за да получи 
най-добър старт в живота. Вторият е, че всички деца и млади хора се нуждаят от пълноценна, достъпна и устой-
чива диета, за да могат обществата да се справят с икономическите, социалните и екологичните трудности на 
динамичния свят, в който живеем през 21-ви век.

Търсенето изисква предлагане, защото производителите на храни се съобразяват с 
потребителското поведение и желания. Когато възможностите за здравословно хране-
не са достъпни, удобни и желани, родителите и настойниците правят по-добър избор 
на храни за децата. С израстването на децата, знанията и информацията могат да ги 
превърнат в ефективни агенти на промяната. Стимулирането на търсенето на здраво-
словни храни означава не само да се образоват потребителите за ползите от здраво-
словното хранене, но също и да се използват техните културни и социални нагласи.

Само по себе си търсенето не е достатъчно: здравословната храна трябва да е на-
лична, достъпна, безопасна и подходяща. Производителите и доставчиците на храни 
играят важна роля, а също и правителствата, които трябва да осигурят равни условия 
за всички производители и доставчици, за да гарантират, че действията им са съобра-
зени с най-добрите интереси на децата. Хранителните системи са разнообразни, а 
също и решенията. Но цялото производство и консумация на храните трябва да стане 
устойчиво, ако искаме да осигурим пълноценно хранене на децата сега и за в бъдеще.

Личната и външната хранителна среда е там, където децата и лицата, които се гри-
жат за тях, си взаимодействат с хранителната система. Предвид факта, че силите на 
търсене и предлагане формират хранителната среда, съобразени с контекста дейст-
вия, например задължителни етикети в предната част на опаковката, защита срещу 
агресивния маркетинг и задължително етикетиране могат да помогнат да се създаде 
хранителна среда, благоприятстваща пълноценното хранене на децата.

Освен хранителните системи четири други важни системи също трябва да бъдат мо-
билизирани, за да предлагат услуги, свързани с храненето, и да допринасят за пости-
гането на положителни резултати в тази връзка. Това са системите на здравеопазва-
не, водоснабдяване и санитарно-хигиенни условия, образование и социална закрила, 
които трябва да подпомагат процесите чрез координирани действия. Системният 
подход към храненето на децата може да осигури на децата и семействата достъп 
до здравословно хранене и до услуги, свързани с храненето на децата, които да им 
помогнат да разгърнат пълния си потенциал.

Липсата на подходящи данни пречи на правителствата да въведат ефективни полити-
ки, програми и стратегии. Точните и актуални данни ще ни помогнат да разбираме по-
добре недохранването, да предприемаме координирани, базирани на доказателства 
действия и да държим отговорни всички заинтересовани страни. Методите и често-
тата на събиране на данни трябва да се трансформират, за да увеличим познанията 
си за хранителния режим и храненето на децата, юношите и жените на всеки етап от 
живота. Системите от данни трябва да са по-адаптивни и да развият култура на спо-
деляне и прозрачност на данните.
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За първи път от 20 години „Положението на де-
цата по света“ на УНИЦЕФ разглежда проблема 
за децата, храната и храненето, за да предложи 
една по-актуална перспектива на бързо развива-
щата се действителност. Независимо от напредъка 
през последните две десетилетия, една трета от 
децата под 5 години са недохранени – с изоставане 
в растежа, измършавяване или наднормено тегло – 
докато две трети са в риск от недохранване и скрит 
глад заради лошото качество на храната, която при-
емат. Тези тенденции са отражение на огромната 
тройна тежест на недохранването – непълноценно 
хранене, скрит глад и наднормено тегло – заплаш-
ват оцеляването, растежа и развитието на децата и 
народите. В центъра на това предизвикателство е 
една нарушена хранителна система, която не оси-
гурява на децата хранене, което да им помогне да 
се развиват правилно. Този доклад представя нови 
данни и анализи на недохранването през 21-ви век 
и дава препоръки за поставяне на правата на деца-
та в центъра на хранителните системи.
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