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det återstår mycket att göra för att utrota hungern.

Delmål
2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och män-
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niskor iHAV
utsatta
situationer, inklusive
små barn,
tillräckligt
näringsrik
OCH MARINA
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OCHmed säker ochGENOMFÖRANDE
mat året
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OCH GLOBALT

MÅNGFALD
SAMHÄLLEN
2.2 Senast 2030 avskaffa alla former
av undernäring, bland
annat genom att senast PARTNERSKAP
2025 nå de
internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre personers
näringsbehov.

2.3

Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader
samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och
insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och
jordkvaliteten.

2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och
diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde
till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska
resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur
på landsbygden, forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

2.b Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna
för jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med mandatet för Doharundan.

2.c Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.
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”ViRESURSER
vet att det
är tekniskt
möjligtOCH
att
utrota hungern. Redan i dag produceras tillräckligt myckMÅNGFALD
SAMHÄLLEN
PARTNERSKAP
et mat för att mätta hela världens befolkning. Att människor fortfarande lider av hunger beror
snarare på politiska prioriteringar och ojämlik fördelning av världens resurser”, säger Malin
Flemström, projektledare och fundraiser på Hungerprojektet. Hungerprojektet ser därför de åtaganden som görs i mål
2, där hunger kopplas ihop med underliggande faktorer så
som matsäkerhet, nutrition och hållbart jordbruk, som väldigt viktiga.

Hungerprojektet menar att mål 2 är betydelsefullt eftersom
det kan hjälpa till att driva på förändringen av det kollektiva
synsättet på människor som lider av hunger och kronisk
hunger. Målet hjälper till att slå fast att det är möjligt att
utrota hunger men att det är en stor utmaning som måste
ses tillsammans med hälso-, jordbruks-, utbildnings- och
jämställdhetsproblematiken.

Att människor
fortfarande lider
av hunger beror
snarare på politiska
prioriteringar
Malin Flemström, projektledare och
fundraiser på Hungerprojektet

Enligt Flemström måste en ännu större perspektivförändring ske för att mål 2 ska kunna uppnås: ”Människor i hunger måste sluta ses som en del av problemet och istället som en del av
lösningen.” Utifrån det perspektivet arbetar Hungerprojektet på gräsrotsnivå med social mobilisering för att göra kvinnor till aktiva förändringsaktörer för att utrota hunger.
Erkännandet av gräsrötternas aktörskap och perspektiv är något som Hungerprojektet saknar
i formuleringen av mål 2. Organisationen har länge arbetat med att stärka lokala institutioner
och lokaldemokrati för att kunna förändra de strukturer som utgör hinder för kvinnors egenmakt och inflytande. I linje med det arbetet har Hungerprojektet tillsammans med 18 andra
civilsamhällesorganisationer världen över lanserat ett initiativ för samhällsledd utveckling.
Initiativet syftar till att påvisa vikten av förändring på gräsrotsnivå för att få till stånd hållbar
och långsiktig förändring, inte minst vid genomförandet av Agenda 2030.
Slutligen ser Hungerprojektet kvinnors ekonomiska status, mödrahälsa och barnhälsa samt
undernäring som speciellt utmanande frågor för att mål 2 ska kunna uppnås till 2030 och
menar att integrerade strategier på lokal nivå krävs.
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