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Målet: En värld utan hunger



• Tryggad livsmedelsförsörjning (Food security) – när alla 
människor i alla tider, har fysiska, sociala och ekonomiska 
tillgång till tillräcklig, säker och näringsrik mat

• Undernäring – beskriver tillstånd för personer vars matintag 
regelbundet är lägre än deras energibehov

• Hunger mål – sammanfattas i två avtal - World Food Summit 
Target och millenniemålen

Några grundläggande termer och 
definitioner



Hungersituationen i världen

925 miljoner



Hungern minskar, men fortfarande 
oacceptabelt hög nivå

• Antalet undernärda människor i världen förväntas minska 
under 2010 men är fortfarande högre än före den ekonomiska 
och livsmedelspriskrisen.

• Nedgången beror på:

- ökad ekonomisk tillväxt

- fallande internationella livsmedelspriserna sedan 2008 (tom 
sommaren 2010)



The designations employed and the presentation of material in the map(s) do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of FAO concerning 
the legal or constitutional status of any country, territory or sea area, or concerning the delimitation of frontiers. 

FAO:s hungerkarta

Nästan en miljard människor undernärda!



Orsaker till den omfattande 
hungerutbredningen

• 2006-2008 års livsmedelspris kris

• Den globala ekonomiska 
nedgången

• Otillräckliga investeringar i 
jordbruket

• Ökningen inte ett resultat av dåliga 
spannmålsskördar



Finans- och livsmedelskris

• Ökat välstånd, ökad efterfrågan

• Världsmarknadspriset steg 2007-2008 
förödande konsekvenser  för de fattigaste.

• Ledde till upplopp i dussintal länder bl.a.  
Haiti, från Egypten till Senegal

• Där på, Finanskrisen (2008-20??) drabbat 
utsatta grupper hårdast

• Nu stiger livsmedelspriserna igen…  



Food Prices November 2010
The FAO Food Price Index is a measure of the monthly change in 
international prices of a basket of food commodities.

Framtida livsmedelspriser?



Minskade investeringar i jordbruket

Source: Creditor Reporting System, OECD (2009)



Kapitalflöden till låginkomstländer



Internationella markinvesteringar 
eller land grab?

Vad vet vi?

• Antalet internationella markinvesteringarna har ökat 

• Investerarna söker tillgång till resurser, inte marknader.

• Största investerarna: Gulfstaterna, Kina, Sydkorea

• Mottagarregionerna: Afrika och Latinamerika

• Investerarna: oftast privata men med starkt stöd från sina 
regeringar

• Investeringspartners i mottagarländerna ofta regeringar

• Nytt fokus: produktion av baslivsmedel och djurfoder 



Skäl till markinvestering/land grab

• Oro över livsmedelsförsörjningen i investerarnas hemländer 
på grund av ökad efterfrågan och livsmedelskriser i 
kombination med bristande resurser som vatten och brukbar 
mark

• Produktion av biobränslen 

• Investeringsmöjligheter/profit till följd av högre 
livsmedelspriser

• Policyreformer i låginkomstländer gynnar internationella 
investeringar



Land grab eller möjlighet till 
jordbruksutveckling?

Risker (-)

• Ohållbart utnyttjande av 
naturresurser

• Lokalbefolkningen förlorar 
tillgång till mark, vatten och 
andra resurser

• Brist på insyn

Möjligheter (+)

• Tekniköverföring 

• Ökad produktivitet och 
produktion

• Nya och fler arbetstillfällen

• Ökad kvalitet



Hur ska vi kunna mätta en växande 
världsbefolkning 2050?

Scenario

• Befolkning - 2,3 miljarder ytterligare

• 70% bor i städer (idag ca 50%)

• Stigande inkomster

Utmaning

1. 70% mer mat

2. Socioekonomiska förutsättningar ändras

3. Naturresurser och klimat – tillräckligt med mark,  vatten och 
biologiskmångfald?

4. Biobränslen?  Land grab?...

5. Möjlighet för en tryggad tillgång till mat för alla?



Källa: IGBP



Jordbruksmark 1960-2050?



Mer jordbruksmark?

• Globalt sett finns det tillräckligt med mark - men lämpar sig för ett fåtal 
grödor

• Inte nödvändigt där efterfrågan är störst och att den är begränsad till ett 
fåtal länder

• Mycket av den mark som ännu inte används är olämplig på grund av 
kemiska och fysiska begränsningar, platsspecifika sjukdomar och en brist 
på infrastruktur, behövs betydande investeringar för att börja använda den

• Ett antal länder, bland annat i Mellanöstern/Nordafrika och Sydasien, har 
redan använt eller är på väg att använda i stort sett all tillgänglig mark



Vattenbrist? 



Hur kan hungern elimineras?

ending hunger

Track 1: strengthen 

productivity and income

Track 2: provide direct

access to food

infrastructure

laws

policies

science & 

technology

food aid

cash transfers

safety nets

access to seeds, fertilizers 

and farming equipment



Från land grab till möjlighet för jordbruksutveckling

• Regeringarnas ansvar

– Se till att investeringarna sker där de bäst behövs

– Större hänsyn till hur påverkan ser ut lokalt 

– Bättre lagar och implementeringssystem för att erkänna 
lokalbefolkningens rättighet till marken

• Investerarnas ansvar

– Lokal förankring och deltagande (skedde t.ex. ej i Madagaskar)

– Tydlig kommunikation och insyn

• Alternativa strategier

– Förbättra handelsavtal

– Förbättrad övervakning

– Frivilliga uppförande koder



Skäl till pessimism (utmaningar)

• Stort antal hungriga

• Marklösa och kvinnor mer utsatta 

• Livsmedelssystemen fortsatt sårbara

• Handelshinder fortlever

• Afrika nettoimporterar ännu mat

• Klimatförändring ökar på markförstörelse

• Kost och välståndsförändringar sker  snabbare än hållbart 
nyttjande 



Skäl till optimism (möjligheter)

• Höga skördeökningar skett tidigare

• Ökad investeringsgrad i jordbrukssektorn

• Fokus på uthållig produktion och anpassning 

• Ekonomisk tillväxt i de flesta utvecklingsländerna (före den 
ekonomiska nedgången 2009)

• Jordbrukssektorn kan bidra till att lösa både klimat- och 
miljöutmaningarna, kan ge både finansiella och miljömässiga 
fördelar





Framtiden - Vad bör göras?

Tryggad tillgång till mat i 
utvecklingsländer kräver:

• Ökad offentlig och privat service

• Tillgång till krediter och 
riskhantering

• Mark- och vattenresurser

• Tillgång till teknik

• Utbyggd infrastruktur – vägar 
och elektricitet

• Fungerande marknader

I ljuset av miljöförändringarna är 
följande viktigt:

• Lokala lösningar utifrån ett 
globalt perspektiv (ex 2,5 miljard 
beroende av småbruk)

• Goda produktionssätt och 
miljömässigt hållbart jordbruk

• Främja bättre konsumtionsvanor 
och hushålla med maten ( i 
västvärlden slängs mellan 20 och 
40 procent) 



Sammanfattning 

Idag:

• Idag produceras tillräckligt med mat i världen. Trots detta 
1 miljard hungrande! 

• Samtidigt ökande miljö- och klimatproblem 

Framtid:

• Till 2050 beräknar FAO att det behövs 
livsmedelsproduktion måste öka med 70 % för att kunna 
föda en växande befolkning

• Möjligheten finns

• Produktionen måste ske på hållbart vis

• Både fördelning av mat och produktionen måste förbättras 



Mange takk!
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