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[Bild 1] Inledning

Jag vill börja med att tacka för att ha blivit inbjuden att tala här på 

Jordbruksdepartementets interna seminarium. Idag presenterar jag FAO:s 

senaste rapport om hunger, The State of Food Insecurity in the World 2008. 

Rapporten lanserades igår under en direktsänd presskonferens från Rom och 

jag själv och statsekreterare Rolf Eriksson hade en presskonferens här i 

Stockholm.

Rapporten fokuserar på höga livsmedelspriser och deras effekt på världens 

fattiga. Rapporten är den nionde i ordningen av FAO-rapporter som behandlar 

världshungern, sedan 1996 års Toppmöte om hunger (World Food Summit).
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[Bild 2] FAO:s mål och bakgrund

Att trygga tillgången till mat är FAO:s främsta uppgift. Målet: en värld utan 

hunger. Genom ett säkerställt näringsintag skall alla människor få möjlighet 

att leva ett friskt och aktivt liv. FAO:s mandat omfattar jordbruksfrågor, 

landsbygdsutveckling, skogsbruk och fiske inom ramen för en uthållig 

utveckling. Organisationen syftar alltså till att bekämpa hungern, att 

effektivisera jordbruket och därmed förbättra situationen för 

landsbygdsbefolkningen i sina medlemsländer. 

FAO är FN:s första fackorgan. Redan 1943 träffades framsynta ledare från 

den allierade sidan i Hot Springs på initiativ av Franklin Roosevelt eftersom 

man insåg att för att få en hållbar fred krävdes en säkrad matförsörjning. 

Roosevelt och övriga ledare förstod att det bästa sättet att bistå de 

krigsdrabbade länderna var att skapa sådana förutsättningar att dessa länder 

kunde producera sin egen mat och därmed också ha möjlighet att ansvara för 

sin egen nationella utveckling. FAO grundades en vecka före bildandet av 

FN 1945.
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[Bild 3] Rapportens nyckelbudskap

Rapportens huvudsakliga budskap är dyster läsning. Världshungern har ökat 

kraftigt både 2007 och i år. Den främsta orsaken till ökningen är den kraftiga 

ökningen av matpriserna. 

Det är de fattiga hushållen runt om i utvecklingsländerna som drabbats 

hårdast, särskilt de som inte äger mark och hushåll som leds av kvinnor.

Rapporten fokuserar även på de positiva möjligheter som höga matpriser 

medför men som inte infriats runt om i utvecklingsländerna. Globala åtgärder 

föreslås för hur länderna ska kunna ta vara på möjligheterna inom 

jordbrukssektorn och därmed minska hungern.
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[Bild 4] Antalet undernärda ökar

Under 1996 år Toppmöte om hunger satte världens ledare upp ett mål om att 

halvera antalet hungrande i världen fram till 2015. I samband med 

Millennietoppmötet förnyades löftet, dock med skillnaden om att halvera 

andelen hungrande till 2015. Perioden 1990-92 fungerar som basperiod och 

jämförelsepunkt.

Enligt FAO:s senaste beräkningar har vi 963 miljoner kroniskt undernärda 

människor i världen. Det är en ökning med 40 miljoner jämfört med 2007.

Då ska vi komma ihåg att antalet kroniskt undernärda ökade med 75 miljoner 

under 2007, till 923 miljoner varav 907 miljoner levde i utvecklingsländerna. På 

bilden kan vi se att antalet undernärda stigit kraftigt de senaste åren, den röda 

linjen stiger brant. 

Ökningen av de undernärda har ägt rum i samtliga utvecklingsregioner vilket 

innebär att det blir mycket svårt att halvera antalet hungrande till 2015.
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[Bild 5] Millenniemålet svårt att uppnå

Även i fråga om att halvera andelen hungrande är bilden dyster. Som ni kan se 

på bilden gjordes det framsteg med att nå millenniemålet mellan perioderna 

1990-92 och 2003-05, den blå kurvan går nedåt. Men de senaste 

beräkningarna visar nu att även andelen hungrande ökar, den blå kurvan är 

stigande, vilket innebär att det första millenniemålet blir en mycket stor 

utmaning.
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[Bild 6] Höga matpriser

Livsmedelspriserna började stiga under 2006 och steg sedan kraftigt till slutet av sommaren 2008. En 
rad faktorer drev livsmedelspriserna uppåt. 
På utbudssidan orsakade historiskt låga lagernivåer ökad fluktuation på marknaden. Samtidigt ledde så 
kallade extremväder, alltså översvämningar och stark torka, till sämre skördar. Dessutom drev det höga 
oljepriset upp priset på handelsgödsel till det tredubbla. Resultatet: utbudet av råvaror och livsmedel 
minskade.

På efterfrågesidan var det främst den ökade efterfrågan på biobränsle som drev på livsmedelspriserna. 
Till följd av det höga oljepriset och till följd av subventioner till biobränsleproduktion konkurrerade 
biobränslesektorn med livsmedelsproduktionen om råvaror. Däremot är det inte möjligt att säga att den 
förbättrade levnadsstandarden i så kallade växande ekonomier som Kina och Indien bidragit till de höga 
matpriserna. Den ökade produktionen av kött och mejerivaror i dessa länder kommer i stort helt från 
inhemsk produktion och har inte fått genomslag på världsmarknadspriserna.

När effekterna av prisökningarna började bli kännbara införde en rad länder nya riktlinjer för handel, 
inklusive pristak och exportrestriktioner.  Dessa åtgärder har förvärrat situation då 
världsmarknadspriserna stigit och då incitamenten för bönder att odla avtagit.

Ytterligare en faktor är ökad spekulation på börsen. Det är dock fortfarande osäkert i vilken utsträckning 
ökad spekulation inom jordbruksråvaror har inverkat på prisuppgången. Vad man däremot befarar är att 
ökad spekulation, alltså stora in- och utflöden av kapital, ska skapa ökad fluktuation på marknaden.

Fastän livsmedelspriserna (råvarupriserna) fallit på senare tid, främst till följd av rekordstora skördar och 
gynnsamt väder, förutspår FAO att priserna förblir jämförelsevis höga. Tre faktorer motiverar detta 
antagande: 
1) Den ekonomiska tillväxten i många utvecklingsländer förutspås fortsätta. Det medför ökad köpkraft 
och förändrade kostvanor.
2) Efterfrågan på biobränsle kommer att kvarstå då tekniken för andragenerationens biobränslen inte 
finns tillgänglig och då rika länder fortfarande subventionerar produktionen av biobränslen.
3) Höga priser på insatsvaror och brist på mark, vatten och övriga resurser gör jordbruksproduktionen 
dyrare.
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[Bild 7] De höga matprisernas inverkan på hungerminskningsmålen

Med hjälp av de här två diagrammen vill jag visa vilken effekt de höga 

matpriserna haft på regional nivå. De mörkgröna staplarna visar de höga 

matprisernas effekt på hungern under 2007. Som ni kan se har de höga 

matpriserna haft negativ inverkan i samtliga utvecklingsregioner då hungern 

ökat. Det illustreras av att de mörkgröna staplarna går uppåt. 

Staplarna längst till vänster visar utvecklingen i Asien. Den ljusgröna stapeln 

som går kraftigt neråt visar att Asien gjorde stora framsteg i arbetet med att 

halvera antalet hungrande mellan 1990-92 och 1995-97. Den korta ljusblå 

stapeln visar att de framstegen upphörde under perioden 1995-97 till 2003-05. 

Den mörkgröna stapeln visar sedan den stora effekt som de höga matpriserna 

haft på hunger under 2007.

Staplarna i diagrammet till höger visar att samtliga utvecklingsregioner gjorde 

framsteg med att minska andelen hungrande från perioden 1995-97 till 2003-

05. Det illustreras av de ljusblå staplarna som alla går neråt. Men som ni ser 

går utvecklingen åt fel håll i samtliga utvecklingsregioner till följd av de höga 

matpriserna. Det illustreras av de mörkgröna stigande staplarna.
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[Bild 8] Sju länder hem för drygt 60 procent av de hungrande

Var lever de kroniskt undernärda? 

Under perioden 2003-05 fanns det 832 miljoner kroniskt undernärda 

människor i världen. Av dem levde 64 procent i de sju länder som ni ser 

uppradade på den här bilden: Indien, Kina, Demokratiska republiken Kongo, 

Bangladesh, Indonesien, Etiopien och Pakistan. Dessa sju länder har stora 

befolkningar vilket innebär att framsteg i hungerminskningen i dessa länder 

skulle innebära mycket både för att minska antalet och andelen hungrande i 

världen. Som ni ser är antalet hungrande i Indien och Kina högt.
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[Bild 9] FAO:s hungerkarta och genomgång av hungerökning per region

Den här kartan visar andelen kroniskt undernärda av befolkningen i världens länder. Ju 
mörkare färg desto högre är andelen kroniskt undernärda i befolkningen. I de länder som är 
rödfärgade är minst 35 % av invånarna kroniskt undernärda. 

I Afrika söder om Sahara är en av tre invånare kroniskt undernärd. Under 2007 var 236 
miljoner människor undernärda i Afrika söder om Sahara, en ökning med 24 miljoner. Många 
av länderna tillhör den grupp länder som importerar både bränsle och mat och samtidigt har en 
stor andel kroniskt undernärda. Om oljepriset och livsmedelspriserna stiger ökar antalet 
hungrande. Den Demokratiska republiken Kongo står för en stor del av hungerökningen i 
regionen.
En ljuspunkt är Ghana som lyckats halvera både antalet och andelen hungrande. Framgången 
beror på ekonomisk tillväxt i allmänhet och tillväxt i jordbrukssektorn i synnerhet. De relativt 
höga kakaopriserna, en medveten politik med investeringar i jordbruket och den inhemska 
politiken som låter odlarna behålla en stor del av vinsten ligger bakom tillväxten. En studie från 
Världsbanken visar att dubbelt så många människor i Ghana återvänder till jordbrukssektorn 
jämfört med dem som lämnar den.

I Latinamerika och Karibien är bilden mycket blandad. Regionen är den utvecklingsregion som 
tidigare gjort störst framsteg mot hungerminskningsmålen. Men även här stiger de kroniskt 
undernärda till följd av de höga matpriserna. Situationen i El Salvador, Guatemala, Panama 
och inte minst på Haiti är särskilt allvarlig. Argentina och Chile har däremot klarat sig bättre.

I Asien är bilden också mycket blandad. Asien har en stor befolkning och nästan två 
tredjedelar av världens hungrande lever där, 583 miljoner 2007. Under 2007 ökade antalet 
hungrande med 41 miljoner i Asien. Länderna i Sydostasien som grupp gör framsteg i 
hungerminskningen, till exempel Thailand och Vietnam. Däremot är bilden dystrare när det 
gäller södra och centrala Asien. Kina och Indien är tillsammans hem för över 40 procent av de 
kroniskt undernärda. I Indien har en ökning i den förväntade livslängden och en minskning i 
utbudet av livsmedel inneburit ökad konkurrens om tillgängliga matresurser och därmed ett 
ökat antal undernärda. 

Knappt en tredjedel, drygt ett trettiotal, av utvecklingsländerna har lyckats minska antalet 
hungrande sedan basperioden 1990-92. Under perioden 2003-05 var det endast 25 av dessa 
länder som gjorde framsteg. 
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[Bild 10] Fattiga hushåll hårdast drabbade

På kort sikt har fattiga hushåll drabbats hårdast av de höga matpriserna. 

Situationen är särskilt utsatt för hushåll som leds av kvinnor och hushåll som 

inte äger mark. Fattiga hushåll i utvecklingsländer tenderar att utgöra 

nettoköpare av mat. Ungefär 75 procent av fattiga hushåll på landsbygden är 

nettoköpare av mat medan siffran är 97 procent för fattiga hushåll i städerna. 

På bilden kan ni se uppdelningen för vissa utvalda länder. Som ni ser är det ett 

mycket stort antal hushåll som är nettoköpare av mat, både i städer och på 

landsbygden. De hushåll som har för vana att konsumera grödor som handlas 

internationellt, inklusive majs, ris och vete, påverkas negativt om matpriserna 

ökar. På samma sätt skulle de bönder som säljer dessa grödor kunna tjäna 

pengar. Men då priserna för handelsgödsel och övriga insatsvaror ökat mer än 

själva matpriserna har den möjligheten inte infriats. På kort sikt tenderar höga 

matpriser att drabba de fattiga. Men på medellång sikt skapas incitament för 

ökad produktion. Om incitamenten leder till en reell ökning i produktionen kan 

resultatet alltså bli positivt i ett längre perspektiv.

I december 2007 lanserade FAO sitt initiativ mot stigande livsmedelspriser. 

Initiativet ger hjälp till småbönder som inte lyckats dra fördel av de höga 

matpriserna. I utbyte mot kuponger väljer de ut lämpliga plantor och lämpligt 

utsäde från den lokala marknaden (om möjligt) samt redskap, handelsgödsel 

och foder. Initiativet syftar till att undvika en fördjupning av matkrisen.
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[Bild 11] Länder med matkris

Den här världskartan visar de länder som drabbats av en matkris i någon form. 

De röda länderna är de som drabbats av stora produktionsförluster och/eller 

som inte haft tillgång till leveranser av mat. Vi ser att det är Irak, Somalia, 

Zimbabwe, Lesotho och Swaziland.

De länder som är orangefärgade är de länder där stora delar av befolkningen 

saknar tryggad tillgång till mat, alltså problematiken är vida utbredd. Ett par 

exempel är Afganisthan, Nordkorea, Burma/Myanmar och Sierra Leone.

De länder som är gröna är de länder där det lokalt saknas tryggad tillgång till 

mat. Den lokala matbristen kan dock vara mycket allvarlig. Till dessa länder 

hör till exempel Bolivia, Kina, Sri Lanka och ett flertal länder i Afrikas mitt. 
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[Bild 12] Utvecklingsländerna behöver tillgång till…..

På bilden ser ni en rad exempel på det som saknar i utvecklingsländerna och 

som förhindrar bönderna att dra fördel av höga matpriser. Exemplen är brist på 

teknologi, tillgång till marknader och krediter, bristfällig infrastruktur, icke-

existerande markrättigheter och ingen riskhantering. 

FAO utgår från en ansats med åtgärder på två fronter, en så kallade twin-track 

approach, i kampen mot hungern. På den ena fronten försöker FAO skapa 

gynnsamma förhållanden för ökad produktion genom satsningar på till 

exempel infrastruktur. Förhoppningen är att uppnå ökad produktivitet och 

utveckling av landsbygden. På den andra fronten försöker FAO skapa 

skyddsnät och ge akut hjälp till de som saknar tryggad tillgång till mat. Arbetet 

på båda fronterna är lika viktig och ömsesidigt förstärkande. Att utveckla 

landsbygden och jordbruken runt om i världen för att uppnå hungerminskning 

är viktigt då 75 procent av världen fattiga bor på landsbygden. 
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[Bild 13] Vad väntar i framtiden?

Fram till 2050 väntas befolkningstillväxten och den socioekonomiska 

utvecklingen kräva en dubbelt så hög matproduktion. Det är främst i 

utvecklingsländerna som ökningen måste ske. FAO beräknar att 

utvecklingsländerna måste öka sin jordbruksproduktion med 40 procent medan 

konstbevattningen måste fördubblas. Dessutom måste ytterligare 100-200 

miljoner hektar åkermark tas i anspråk. 

Produktivitetshöjningen inom jordbruket hotas dock av både klimatförändringar 

och ökade satsningar på biobränsle. Med en pågående finanskris och 

ekonomisk kris får vi inte glömma bort våra långsiktiga åtaganden och 

omsorgen för de i behov av hjälp. 963 miljoner människor runt om i världen är 

kroniskt undernärda och risken för att antalet ska fortsätta öka är 

överhängande.
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[Bild 14] Uppdaterade parametrar

FAO har uppdaterat den metod som används för att beräkna antalet kroniskt undernärda. Uppdateringen följer de 
förändringar som Befolkningssektionen vid Avdelningen för ekonomisk och social utveckling (United Nations 
Population Division) genomförde i fråga om befolkningsstatistik under 2006. (Avdelningen sorterar under FN-
sekretariatet). 
Uppdateringen följer även de förändringar som FAO, United Nations University (UNU) och Världshälsoorganisationen 
(WHO) genomförde under 2004 i fråga om människans dagliga energibehov.
FAO använder dessa parametrar för att beräkna en miniminivå av en människas dagliga energibehov, Minimum 
Dietary Energy Requirements (förkortas MDER på engelska). FAO har även applicerat den nya metoden på alla år 
och länder med början 1990-92. Det innebär att tidigare hungersiffror reviderats. 

Det nya sättet att beräkna miniminivån för det dagliga energibehovet används för första gången i den här rapporten. 
MDER bestämmer en brytpunkt/tröskel för att beräkna antalet och procenten hungrande i ett enskilt land. När 
brytpunkten/tröskeln förändras påverkas även antalet och procenten hungrande. Det dagliga energibehovet varierar 
med hänsyn till kön, ålder och aktivitet. MDER inom ett land utgörs av det vägda medeltalet av de olika 
energibehoven för de olika grupperna. MDER anges i kilokalorier per person och dag. I ett land med ett högt antal 
undernärda befinner sig en stor andel av befolkningens dagliga energiintag nära brytpunkten vilket innebär att MDER 
är en ytterst känslig parameter. 

Det nya sättet att beräkna har generellt medfört att antalet och andelen undernärda minskat, särskilt i gruppen barn 
upp till 12 år. Det innebär att länder med en ung befolkning har färre undernärda. Med det nya sättet att räkna skrivs 
antalet undernärda för basperioden 1990-92 ned med 107 miljoner i utvecklingsländerna och med 106 miljoner för 
perioden för 2001-03. På det översta diagrammet kan ni se hur de gröna staplarna visar denna nedskrivning av 
antalet undernärda.

Det nya sättet att beräkna befolkningsstorleken har medfört en ökning av befolkningsstorlekarna. För perioden 1990-
92 beräknar man att det fanns ytterligare 42 miljoner människor bosatta i utvecklingsländerna. För perioden 2001-03 
fanns ytterligare 73 miljoner människor. Det medför att fler människor delade på det dagliga utbudet av energi, vilket 
medför en ökning av de undernärda. På det övre diagrammet är det de gula staplarna som visar ökningen av 
befolkningsstorlekarna.  

Kombinationen av det nya sättet att beräkna dagligt energibehov och det nya sättet att uppskatta 
befolkningsstorleken medför sammantaget att de kroniskt undernärda var 65 miljoner färre under 1990-92 och 33 
miljoner färre under perioden 2001-03. De bruna staplarna visar det sammanlagda resultatet, antalet undernärda 
skrivs alltså ner jämfört med tidigare uppskattningar.

Även befolkningens sammansättning har betydelse. När andelen äldre blir större ökar behovet av energi/mat. Ökad 
livslängd kombinerat med en växande befolkningsstorlek ökar antalet undernärda i statistiken. Det nedre diagrammet 
visar att Indien genomgår en sådan förändring. Indiens befolkning växer och befolkningens förväntade levnadslängd 
har ökat. Det illustreras av den ljusblå stapeln som blivit högre med tiden. Indierna har alltså fått ett ökat sammanlagt 
behov av det dagliga energibehovet. Däremot har inte utbudet av energi/mat ökat, det illustreras av den mörkgröna 
stapeln som sjunkit med tiden. Då utbudet av energi/mat inte ökat i samma takt som energibehovet har antalet 
undernärda ökat.
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[Bild 15] TACK och FRÅGOR!

Tack för uppmärksamheten!

Tid för frågor.


