
Världshungerdagen, 15 oktober 2010, KSLA 

Förenade mot Hungern – Möjligheter och hinder för 

småjordbrukare 

 

 

 

Inbjudan 

Tid:  Fredagen den 15 oktober kl. 8.30 till 12.30, följt av vegetarisk lunch  

Plats:  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm  

Anmälan:  www.ksla.se eller direkt via denna länk (begränsat antal platser) 

 

Moderator:  Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute  

 

Språk: Engelska  

 

Den 16 oktober* uppmärksammar FAO 

och omvärlden Världshungerdagens 30-

årsjubileum. I år sammanfaller detta 

dessutom med 65-årsdagen av FAO:s 

grundande. Årets tema – Förenade mot 

hungern – syftar till att rikta fokus på 

åtgärder i kampen mot hungern på 

internationell, nationell och regional nivå. 

Förenade mot hungern blir möjligt genom 

att olika parter samarbetar, såsom 

frivillighetsorganisationer, privata aktörer 

och statlig sektor, för att eliminera hunger, 

undernäring och extrem fattigdom. Inom 

FN spelar samarbetet mellan FAO, 

Internationella Jordbruksutvecklingsfonden 

(IFAD) och FN:s livsmedelsprogram 

(WFP) en nyckelroll för genomförandet av 

det första millenniemålet – att halvera 

fattigdom och hunger till år 2015.  

År 2009 nåddes en kritisk punkt då antalet 

hungrande i världen uppgick till en miljard, 

dels på grund av stigande matpriser och 

dels på grund av den globala finanskrisen. 

Fem år återstår till att millenniemålen ska 

vara uppfyllda och därför driver FAO en 

kampanj - 1billionhungry – för att samla in 

namnunderskrifter för att uppmana 

världens ledare att göra kampen mot 

hungern till högsta prioritet. 

År 2050 beräknas världens befolkning 

uppgå till nio miljarder. För att möta det 

växande behovet av livsmedel uppskattar 

FAO att produktionen måste öka med 70 

procent. Denna ökning måste ske på ett 

miljömässigt hållbart sätt.  Då jordens 

brukbara områden är begränsade kommer 

jordbrukare på många håll i världen 

behöva öka skörden, snarare än att odla 

upp ytterligare landarealer. En 

intensifierad livsmedelsproduktion har 

tidigare inneburit ett ökat behov av 

bekämpningsmedel och 

växtnäringsämnen och ett överutnyttjande 

av vatten vilket lett till näringsläckage, 

förlust av biologisk mångfald och 

utarmade jord- och vattenresurser. Istället 

krävs en mer hållbar produktion som tar 

hänsyn till naturens förutsättningar och i 

högre utsträckning tillämpar en så kallad 

ekosystemansats som bättre bevarar och 

hållbart nyttjar naturresurser inom 

jordbruket.  

Antalet småjordbrukare, av vilka många är 

kvinnor, och deras familjer uppgår idag till 

2,5 miljarder människor. De svarar således 

http://www.ksla.se/
http://www.dinkurs.se/appliance/?event_id=5440


för över en tredjedel av världens 

befolkning. Det är just deras bidrag till den 

ökade livsmedelsproduktionen vi vill 

belysa under Världshungerdagen 2010. Vi 

har möjlighet att stödja småjordbrukarnas 

arbete så att de kan slippa leva i fattigdom 

och hunger. Några möjliga vägar att gå är 

att stärka besittningsrätten till mark, öka 

jämställdheten, öka investeringarna i 

jordbrukssektorn, stifta lagar för att skydda 

naturtillgångar och införa 

certifieringssystem som gynnar både 

småjordbrukarna och miljön.  

Inför Världshungerdagen 2010, då så 

många människor lider av kronisk hunger, 

vill vi fokusera på framtiden och på de 

möjligheter och problem som 

småjordbrukarna möter på vägen mot en 

ökad, hållbar livsmedelsproduktion. Detta 

är inte en uppgift för en ensam aktör, utan 

regeringar, forskningsinstitut, universitet, 

jordbruksorganisationer, 

frivilligorganisationer, FN-organisationer 

och allmänheten måste samarbeta för att 

förverkliga målet att halvera hungern och 

fattigdomen till år 2015.  

 

*Observera att den 16 oktober i år infaller på en lördag, varför seminariet i år kommer att hållas fredagen 

den 15 oktober. 

Adanetch Onke från den etiopiska Mekane Yeses-kyrkan är inledningstalare, följd av Gunnar Rundgren, 

konsult med lång erfarenhet från bland annat Uganda och Tanzania. Därefter Linley Chiwona Karltun, 

forskare vid SLU, och talare från FAO. Moderator är Johan Kuylenstierna från SEI, Stockholm Environment 

Institute, tidigare UN Water/FAO.  

Välkomna! 

                           

 

 

Seminariet arrangeras av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 

(KSLA), Naturskyddsföreningen, Svenska FAO-kommittén & Svenska Kyrkan.  

 

 

 

 

 

 


