
 
 
Seminarium odbędzie się dnia 1 kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 11.00, w Bibliotece IRWiR PAN (s. 204) 

 
 

Referat wygłosi:  
Profesor Paolo Santacroce 

[ekspert Food and Agriculture Organization of the United Nations oraz profesor Uniwersytetu w Wenecji] 
 
Tytuł oryginalny:  

WWW: experiences of [food security] vulnerability analysis. 
(Who, Why, Where) 

Tłumaczenie:   
WWW: doświadczenia ‘analiz bezpieczeństwa żywnościowego  

i słabych punktów rejonów zagrożonych niedostatkami’. 
(Kto, Dlaczego, Gdzie) 

 
The above acronyms has been used by several International and Regional Agencies to summarise the 
path they followed trying to identify vulnerable areas/population. 

Paolo Santacroce, a person who for several years participated in this effort, will sketch some example 
extracted from his personal experiences. 

The “Who” will be discussed dealing with the “conventional wisdom” that asserts the equation 
“more poor = more vulnerable”, and providing a few examples related to Chambre’s definition: 
“Vulnerability = Exposure to Risk + Inability to Cope”.  It will stress the need of identifying which 
suitable indicators should be selected, noting that frequently in our practices we are obliged to turn 
for proxy indicators.   

Dealing with the “Why” will offer the opportunity of emphasising that area/people can/could be 
vulnerable for different reasons, and consequently the use of any ranking method could be 
misleading and could induce to unsuitable policies.   

Finally a large attention will be dedicated to the “Where”, i.e. the Cinderella of so many macro-
approaches that still underestimated the “space” components and their implications choosing 
indicators and/or without considering that they could have different meanings in different spatial 
contexts.  

It is expected that most of the examples will be extracted from Author’s activites in Kurdistan (Oil-
for-Food programme), Horn of Africa (Food insecurity monitoring in presence of a short growing 
season: i.e. "How early should be the early"), Cambodia (a more "livelihood" approach), with some 
references to China (Political constraints in identifying “poverty stricken counties) and to the Golden 
Triangle in Myanmar (post-poppy agricultural-reconversion programmes). 

 

Powyższy skrót [WWW] stosuje wiele agend międzynarodowych i regionalnych, by wskazać ścieżkę 
postępowania i analizy w procesie identyfikacji rejonów i grup ludności zagrożonych niedostatkami żywności. 

Paolo Santacroce to ekspert, który od lat zajmuje się zagadnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. W czasie 
wystąpienia naszkicuje kilka związanych z tym przykładów, wspierając się na prowadzonych przez siebie 
badaniach. 



Pytanie “Who”, czyli “kto”, zostanie postawione w kontekście powszechnej opinii, która stawia znak równości 
między biedą a zagrożeniem (bezpieczeństwa żywnościowego) “biedniejszy = bardziej podatny na 
zagrożenia”. Przedstawione zostaną także przykłady odnoszące się do definicji Chambre'a (Chambre’s 
definition): “Zagrożony = wystawiony na ryzyko + niezdolny do radzenia sobie z problemem”. W tym 
miejscu podkreślona zostanie konieczność doboru odpowiednich wskaźników wraz ze wskazaniem, że często 
jesteśmy zmuszeni do posłużenia się wskaźnikami zastępczymi (proxy indicators). 

Odpowiedź na pytanie “Why”, czyli dlaczego, będzie potraktowane jako powód do poruszenia kwestii tego, 
że dany obszar/ludzie mogą być zagrożeni z różnych powodów. Co za tym idzie, metody rankingowe mogą 
prowadzić do błędnych wniosków i stosowania nieodpowiednich instrumentów polityki. 

Najwięcej uwagi poświęcimy zagadnieniu "Where", czyli gdzie. Pytanie o „gdzie” to “Kopciuszek” wielu 
podejść w skali makro, które przy doborze wskaźników nie doceniają komponentu przestrzeni (space 
components), często pomijając fakt, że różny wymiar terytorialny może nadać innego znaczenia wskaźnikom. 

Prezentacja będzie koncentrować się wokół przykładów z pracy Autora, dotyczących różnych części świata, w 
tym: Kurdystanu (Oil-for-Food programme – Ropa za program żywnościowy ), Rogu Afryki (Food insecurity 
monitoring in presence of a short growing season – Monitorowanie bezpieczeństwa żywnościowego w warunkach 
krótkiego sezonu wegetacji tj. "How early should be the early”), Kambodży (podejście ukierunkowane na poziom 
życia – a more "livelihood" approach), Chin (ograniczenia polityczne a wskazanie obszarów dotkniętych 
biedą), “Złoty Trójkat” w Birmie (post-poppy agriculture, czyli programy konwersji rolnictwa po fazie „post-
makowej”). 

 

  Paolo Santacroce 
Food insecurity and vulnerability analyst 

 
Analityk zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa żywieniowego i zagrożeniami z tym związanymi. Jest 
aktywnym ekspertem FAO oraz emerytowanym profesorem Wydziału Planowania Przestrzennego 
Uniwersytetu w Wenecji. Długoletni współpracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, odznaczony w 1995 
roku Medalem PAN im. M. Kopernika za wkład wniesiony w polską naukę. Współautor wydanej w 1995 roku 
publikacji naukowej pt. “Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce” (wspólnie 
z A. Rosnerem i I. Frenklem). 

W swojej karierze akademickiej prowadził zajęcia i wykłady z: ekonometrii, geografii miast i regionów, 
geografii rozwoju, agro-ekosystemów i  systemu dzierżawy gruntów oraz historii miast i krajobrazu. W latach 
2001-2007 odpowiedzialny za: “Food Security module” (studia magisterskie z zakresu planowania 
regionalnego); od 2001 do 2007 roku, prowadził kilka kursów i koordynował badania dotyczące 
bezpieczeństwa żywieniowego oraz rozwoju rolnictwa w krajach rozwijających się (Etiopii, Nigrze i 
Gwatemali). 

Pracował w Afryce, Azji i Ameryce Środkowej jako kierownik projektów albo konsultant wyspecjalizowanych 
agencji ONZ takich jak FAO, WFP, Habitat, UNSO,  pracował także dla UE czy IFAD, pisząc raporty m.in. na 
temat Kambodży, Chin, Etiopii, Kurdystanu (Irak), Mauretanii, Birmy, Tajlandii, Filipin a także IGADD (Róg 
Afryki), SADC (Afryki Południowej) i SEA (Azji Południowo-Wschodniej).  

Więcej na stronie: www.paolosantacroce.net 

http://www.paolosantacroce.net/

