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A legtöbb embernek van elegendő pénze arra, 

hogy megvásárolja a mindennapi élethez szükséges 

dolgokat, mint például az egészséges ennivalókat, 

illetve különféle tárgyakat, élvezeti cikkeket.
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Szegénységről akkor beszélünk, amikor valakinek nincs pénze, vagy 

ami van, az nagyon kevés. Mivel a szegények nem tudnak elegendő 

ennivalót vásárolni maguknak, az állandó éhezés legyengíti, fáradttá 

és beteggé teszi őket. Földünk összes lakóját figyelembe véve minden 

kilencedik embernek gondot jelent az egészséges és aktív életmódhoz 

szükséges élelem beszerzése.
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A világ legtöbb szegény családja a fejlődő országokban él, és nagyon 

kevés pénzből gazdálkodik. Sokan kevesebb mint napi 500 forintot 

tudnak arra fordítani, hogy a túléléshez szükséges élelmet, ivóvizet, 

ruhát, gyógyszert és védett otthont biztosítsák maguknak.
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Nyomorgó és éhező emberek azonban más országokban is 

vannak. A szegénységnek és az éhezésnek számos oka lehet, 

a körülmények irányítása pedig a legtöbb esetben teljesen 

kicsúszik az emberek kezéből.
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Az éhező emberek háromnegyede földműveléssel és állattenyésztéssel 

próbálja előteremteni a mindennapi táplálékát. Sokszor nincs 

elegendő pénz a földterület, a gazdálkodáshoz szükséges eszközök, 

illetve az elültetendő magok megvásárlására. Ráadásul, ha nem 

esik elegendő eső, az a termés és az állatok pusztulásához 

vezethet. Élelem nélkül pedig az emberek is éhen halnak.



Előfordulhat az is, hogy az emberek azért szegényednek el, mert 

a gyár, ahol dolgoztak, bezárt, vagy azért, mert nagyon kevés pénzt 

kapnak a munkájukért. Bizonyos fogyatékosságok és sérülések is 

lehetetlenné tehetik a munkavégzést. Ha egy család kereső tagjával 

történik valamilyen szerencsétlenség, a családra éhezés vár.
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A háborúk szegénységet és éhínséget okozhatnak, mert az emberek-

nek harcolniuk kell ahelyett, hogy dolgoznának és pénzt keresnének. 

A gazdaságokat lerombolhatják, és az ott élő állatokat leölhetik. 

A háborúk során bombák eshetnek a termőföldekre, és ezek évekre 

ellehetetleníthetik a gazdálkodást.
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A háborúk miatt sokaknak el kell hagyniuk az otthonukat, és ez 

menekültáradatot indíthat el. A menekültek olyan emberek, akik 

a biztonságos élet reményében új helyen keresnek menedéket. 

Csakhogy ezeknek az embereknek nincs sem otthonuk, 

sem munkájuk, ezért nem tudnak pénzt keresni, hogy 

szállást és élelmet szerezzenek maguknak.


