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Ministeranföranden 26-28/7

Länderna lyfte sina nationella utmaningar och prioriteringar i att nå
hållbara livsmedelsystem. FN:s särskilda sändebud Dr. Agnes
Kalibata inledde sessionen genom att understryka vikten av
samarbete, att dela erfarenheter och att arbeta sektorsövergripande.
(OBS: vissa länders anföranden saknas, går att finna på On-demand:
Member State Statemens (unfoodsystems.org)
Flertalet inlägg handlade om hur covid-19 pandemin hade förstärkt
ojämlikhet och behovet av akut agerande, om vikten av att hitta lösningar på
klimatförändringarna, om hur nationella dialoger hade involverat många
olika intressenter inför förmötet. Kortfattade summeringar från respektive
inlägg:
Kambodja: Prioriterade att stärka lokal produktion, en rättvis försörjning,
hälsosam och säker mat tillgänglig för alla. Skulle uppnås genom socialt stöd,
utbildning, stöd för hälsosam kost, innovation, investeringar i ny teknik.
Irland: Underströk vikten av hållbara livsmedel för att nå SDG samt vikten
av åtgärdsområde 1, att utrota hunger. IE hade tagit fram en livsmedelsvision
för 2030.
Salomonöarna: Prioriteringar: lokalproducerade livsmedel, öka
tillgängligheten på hälsosamma livsmedel, underlätta för export, förändra
konsumentbeteenden.

Schweiz: Nyligen tagit fram en SDG-strategi för att påskynda övergången
till hållbart livsmedelssystem. Vikten av att stärka livsmedelssystemet
motståndskraft, öka medvetenheten, erkänna agroekologi, hållbart
skogsbruk, innovation.
Östtimor: Stora utmaningar med extremväder och infrastruktur.
Prioriteringar: livsmedelssäkerhet, stoppa hunger och undernäring. Skulle
lansera en kampanj. Underströk SDG mål 2.
Ukraina: Prioriteringar: hälsosam mat till alla, näringsriktig mat i skolan,
klimatvänlig jordbruksindustri. Gav exempel på lantbrukare som använde
klimatvänliga verktyg.
Förenade Arabemiraten: Lyfte paradoxen av ökad hunger och övervikt i
världen. Prioritering: säkra livsmedel, ny teknik i hela värdekedjan, lokal
produktion.
Nepal: Erkände rätten till mat som en fundamental rättighet. Dialogerna
hade resulterat i att utveckla genusvänliga jordbrukssystem, säkra
näringsriktiga livsmedel, skolmatsprogram.
Ungern: Underströk vikten av att öka medvetenheten och kunskapen hos
konsumenter för att bygga hållbara livsmedelssystem. HU hade startat olika
program för att öka kunskapen, t.ex. om att minska matsvinn, hälsosam mat
i skolor.
Liberia: Lyfte vikten av att mildra klimatförändringarnas effekt på
jordbrukare, att minska undernäringen hos de mest utsatta, hos barn, att öka
produktionen och involvera den yngre generationen i jordbruket.
Pakistan: En stor del (38 %) av befolkningen arbetar inom jordbruk.
Utmaning inom säkra livsmedel är undernäring särskilt hos barn och
kvinnor. Regeringen hade startat en jordbruksfond som skulle stödja
åtgärder inom alla åtgärdsområden.
Botswana: Lyfte utmaningarna med klimatförändringar och kopplingen till
undernäring. Hade implementerat aktieprogram med fokus på att utveckla
och investera i jordbrukssektorn.
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Burkina Faso: Utmaningar med att säkerställa livsmedelssäkerhet. Ökad
befolkningstillväxt och urbanisering har lett till att livsmedelssystemet är ur
balans. Nationella dialoger hade bl.a. handlat om produktion, bearbetning,
konservering och lagring av livsmedel.
Danmark: Underströk vikten av att bygga motståndskraft mot
klimatchocker för att stärka livsmedelsförsörjningen. Nationella dialoger
hade bl.a. fokuserat på minskning av matavfall, innovation, förebyggande av
avskogning, klimatvänlig mat. Underströk vikten av bekämpning av AMR.
Afghanistan: Lyfte vikten av SDG särskilt mål 1, 2 och 12. Framförde att
osäkra livsmedel och fattigdom är starkt korrelerade. Fattigdomen väntades
öka i Afghanistan. Åtagit sig att tillhandahålla tillgång till mat för alla
medborgare. Behövde hjälp från internationella samfundet.
Sierra Leone: Åtgärdsområden 1 och 5 var av särskilt vikt. Baserat på dessa
åtgärdsområden hade landet fokuserat på tematiska områden som
finansiering, produktion, bearbetning, marknadsföring, distribution, konflikt
och instabilitet.
Heliga Stolen: Pga. pandemin fanns ett större behov av förändring.
Människor hamnar i akut undernäring. Småskaliga jordbrukare arbetar under
omänskliga förhållanden. Traditionella samhällen lider av förlusten av sitt
ekosystem. Framhöll att vi står inför en vändpunkt, att dela ansvar och
upprätthålla politiska åtagande.
Gabon: Underströk vikten av att bekämpa klimatförändringar, att skydda
skogen för att livsmedelssystem skulle överleva. Om vi inte adresserade
utmaningarna med klimatförändringarna skulle andra ansträngningar vara
onödiga.
Irak: Full support till dialogen och FSS, nödvändigt att kämpa mot
klimatförändringar, nå effektiva och hållbara livsmedelssystem, bevara
naturresurser och hindra unga från att lämna landsbygden. Snabba
strategiska lösningar, teknologi och data. Bevattning. Viktigt att
internationellt dela på bördan när det kommer till vattenbrist.
Nederländerna: Fattigdom och svält är en stor och viktig utmaning globalt.
För ett mer hållbart livsmedelssystem krävs; samarbete och inkluderande
arbetssätt som får med olika synsätt på hur vi ska nå ett hållbart
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livsmedelssystem, låta vetenskapen leda vägen samt lokalt ägarskap och
politiskt ledarskap.
Norge: Fyra ministrar gjorde ett gemensamt anförande. För ett mer hållbart
livsmedelssystem behöver vi: Prata om matens betydelse i samhället,
tvärsektoriell samverkan - finns en norsk actionplan för hållbara
livsmedelssystem, integrera mat från sjö och hav i livsmedelssystemet, dela
kunskap, våga prata om utmaningarna - klimat och biologisk mångfald,
regeringen har överenskommelser med lantbrukare om klimatpåverkan och
butiker kring matsvinn, minska global hunger samt se mat som en mänsklig
rättighet.
Panama: Panama har stora utmaningar i sociala skillnader, fattigdom. Att
minska skillnader innebär att undanröja störningar i världen som orsakar
skillnaderna. Önskar ett livsmedelssystem som är mer produktivt,
inkluderande, hållbart och resilient. Sociala program för att nå fattiga och
marginaliserade grupper på landsbygden och som minskar hunger och
malnutrition. Vill skapa ett mer rättvist samhälle för våra barn.
Komorerna: FSS innebär en möjlighet för oss att hitta fungerande lösningar
för att nå Agenda 2030. Nationella dialoger har fört samman många olika
aktörer. Identifierat svaga punkter och orättvisor. Livsmedelssystemet utgör
en viktig ryggrad för landet, sysselsättning, ekonomi och nutrition för
befolkningen. Många i landet saknar tillräckligt med näringsriktig mat. Andra
utmaningar ligger i socioekonomiska skillnader och miljömässiga
konsekvenser. Jordbrukssektorn lider av extrema väderhändelser och
pandemin. Det är möjligt att förbättra livsmedelssystemet. Utsäde och djur
som klarar ett nytt klimat. Handel, bevattning, transport, moderna
marknader.
Colombia: Matsäkerhet finns högt på den nationella agendan. Mat som
mänsklig rättighet. Insatser för ett hållbart livsmedelssystem går i linje med
Agenda 2030. Landet behöver minska skillnader mellan landsbygd och stad.
Tillgång till näringsriktig mat är en utmaning. Colombia har flera nationella
strategier (public policies), bland annat på amning, nutrition, barns tillväxt,
cirkulär ekonomi och matsvinn.
Israel: Ett hållbart livsmedelssystem är helt nödvändigt för Israel.
Efterfrågar interventioner och teknologi kring odling, bevattning, växtskydd,
gödsling, nya arter samt tillgång till data och databaser. Brist på vatten stor
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utmaning för Israel. Återanvänder 87 % av använt vatten, men också viktigt
att återföra till naturen för att stärka biologisk mångfald. En utmaning är
också intressekonflikter i livsmedelssystemet mellan hälsa, miljö och
ekonomi. Behöver finnas tydliga incitament för att producera mat hållbart
och tydliga kostnader för en ohållbar produktion. Reglerande och lagförande
aktörer behöver ha tillgång till korrekt information och data. Kampanjer till
konsumenter. Viktigt med regionalt samarbete inom livsmedelssystemet för
fred. Vill samverka med hela mellanöstern och palestinska grannar.
Sverige (sr Ibrahim Baylan): Hoppas på ett ambitiöst resultat från
toppmötet som inkluderar alla tre dimensioner av hållbarhet. Allas lika rätt
till mat, vi kan inte acceptera skillnader i tillgång till näringsriktig mat.
Behöver världsomspännande samverkan i livsmedelsystemet för att minska
sårbarheten. Sverige har haft sju nationella dialoger och medverkat på en
nordisk. Slutsatser:
•

•
•

•
•
•

Kunskapsnivån om utmaningarna och viljan att bidra är
stor i alla sektorer och bland unga i Sverige. Vi behöver
agera nu.
Den nationella livsmedelsstrategin har sedan 2017 byggt
starka partnerskap som kommer utvecklas vidare.
Offentlig sektor är en viktig förändringsaktör. Sveriges
kostnadsfria skolmåltider för alla skolbarn är viktiga för
nutrition, hälsa, jämlikhet och lärande. Sverige vill stärka
arbetet med skolmat genom att ingå i
skolmåltidskoalitionen.
Viktigt att minska matsvinnet. Sverige har en ny metod för
att mäta förluster i primärproduktionen.
Sverige arbetar med att ta fram nationella mål och
indikatorer för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.
Innovation är nyckeln och vi behöver en mångfald av
lösningar för att nå våra gemensamma mål i Agenda 2030.

Luxemburg: Har arbetat aktivt med att mobilisera den finansiella sektorn.
Utmaningar med klimatförändringar och covid-19. De marginaliserade
grupperna är de som drabbas hårdast. Småskaliga primärproducenter är
viktiga och olika typer av investeringsstöd har tillsatts. Finansiellt stöd som
premierar miljövänliga verksamheter. Engagemang inom den internationella
skolmåltidsskoalitionen.
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Tuvalu: Enda atollnationen som deltar. Har speciella förutsättningar och
stora utmaningar med matosäkerhet på grund av både klimatförändringar
och pandemi. Ber om hjälp från alla parter och aktörer. För att Tuvalu ska
överleva behövs en radikal transformation av livsmedelssystemet. De
traditionella stapelvarorna har ersatts av ris, mjöl och socker vilket har lett till
hög förekomst av diabetes och metabola sjukdomar. Landet har ett allvarligt
läge och ett stort engagemang för mer näringsriktig mat. Ser idag
nödvändighet i att gå tillbaka till traditionella kostmönster och levnadssätt.
Armenien: Jordbruket behövde bli mer inkluderande och effektivt. Dagens
globala utmaningar var ett uppvaknande, kräver omedelbara åtgärder.
Strategiska prioriteringar: öka produktionen, investera i humankapital,
förbättra jordbrukarnas färdigheter, öka konkurrenskraften och främja
teknologisk innovation.
El Salvador: Drabbade av klimatförändringar och naturkatastrofer vilket
påverkade produktion och tillgång på mat. Prioriterade att främja hållbar
konsumtion och jordbruk, mildra klimatförändringarna. Tagit fram en
färdplan.
Mauritius: Nettoimportör av livsmedel. Internationella företag fiskar utan
tillstånd, påverkar exporten. Exportförbud visar att ekonomiska resurser inte
garanterar tillgänglighet på livsmedel. Pandemin visade svagheter i
livsmedelssystemet; begränsad fri rörlighet. Prio: satsa på ny teknologi,
adressera arbetskraftsbrist, involvera unga.
Singapore: Fokus på urbana lösningar. Urbana befolkningen växer, behovet
av livsmedel ökar. Underströk vikten av att effektivisera jordbruk, öka
motståndskraften och bli mer hållbara. Prioriterade lösningar: innovation
och avancerad teknologi.
Venezuela: Lyfte vikten av lokala jordbruksmetoder, nationella producenter,
fiskare och små jordbrukares roll. Viktigt att bemyndiga kvinnors
beslutsfattande i livsmedelssystemet och främja ungdomars deltagande.
Fördömde USA:s handelsembargon.
Uruguay: Underströk vikten av avskaffandet av handelshinder för att uppnå
hållbara livsmedelssystem. Förändringar i befolkningstillväxt, urbanisering,
påverkade konsumtionen. Utmaning att producera mer med mindre
påverkan på naturen.
6 (13)

Bolivia: Framhöll vikten av ett kollektivt agerande för att möta
utmaningarna med klimatförändringarna, pandemin och ekonomiska krisen.
Tagit fram en strategi baserad på traditionella metoder, med hänsyn till
urbefolkningen.
Peru: Underströk vikten av att respektera lokala värden och olika kontexter
vid analys av olika lösningar. Regeringen hade lanserat en ”zero hunger plan”
med territoriella åtgärder, utveckling av familjejordbruk. Särskilt öppna för
lösningar med fokus på att förändra konsumtion och tillgång på livsmedel.
Ghana: Har ett av Subsahariska Afrikas säkraste livsmedelssystem, trots det
uppskattas 1,2 miljoner leva i hunger. Situationen förvärrats pga. covid och
naturkatastrofer. Fokus: minska livsmedelsförlust, främja produktivitet, fiske,
främja digital teknologi, öka näringsriktig mat i skolan, öka tillgången på
prisvärd mat.
Bahamas: Framhöll vikten att demokratisera livsmedelsystemet. Utveckla
blå och gröna ekonomier. Kräver innovation och investering i unga
jordbrukare, underlätta för jordbruksindustrin, digitalisering och stöd till
privat sektor.
Uzbekistan: För att satsa på utveckling av konkurrenskraftigt jordbruk och
livsmedelsförsörjning behövdes flexibla ramar för markanvändning,
uppmuntra till specialisering, ta hänsyn till lokala initiativ. Skulle lansera ett
initiativ med stödtjänster för att öka kunskapen och visa hur jordbruk kan bli
hållbart.
Guyana: Behövde utvidga icke-traditionellt jordbruk. Utmaningar med
matförlust, pandemi och klimatförändring. Viktigt att utveckla
lagringsteknik, leverera hälsosamma måltider, stimulera lokala ekonomin och
bygga motståndskraft. Internationellt stöd från FAO och bilaterala partner
skulle vara avgörande.
Chile: Livsmedelssystemet och jordbrukare står inför utmaningar av
växande behov av mat, klimatförändringar och pandemi. Underströk vikt av
att utveckla landsbygden, kvinnor och ungas bidrag till jordbruket, att bevara
olika identiteter. Innovation och forskning var avgörande.
Burundi: Klimatförändringar är ett hinder i att nå hållbara utvecklingsmålen.
Viktigt åtgärder: återplantering, förhindra erosion, rättvisa inkomster för
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jordbruksproducenter, öka produktionen genom att involvera ungdomar och
kvinnor.
Malawi: 90 % av livsmedelsförsörjningen kommer från jordbrukssektorn.
Att omvandla livsmedelssystemet var kärnan i landets utvecklingsmål.
Viktiga frågor under dialogerna: distributionsproblem, problem med tillgång
till marknaden, höga livsmedelspriser.
Etiopien: Underströk vikten av att implementera lösningar som att inrätta
ekonomisystem för jordbrukare, utvidga rådgivarservice, förbättra
produktionen, hållbar markanvändning, främja näringsriktig mat, förbättra
skolmaten.
Mauretanien: Drabbade av naturkatastrofer pga. klimatförändringar. Ett
ökat tryck på naturresurser hade lett till underminering av
livsmedelssäkerheten. Antagit en strategi för att säkerställa tillväxt, förbättra
näringsriktiga livsmedel och minska den akuta matosäkerheten till 2030 med
20 %. Inrättat mekanism för att hantera nödsituationer.
Jamaica: Karibien är ett särskilt utsatt område för risker, små öar lider av
ekonomiska yttre chocker, begränsad tillgång till ny teknik och infrastruktur.
Krävs investeringar, finansiellt stöd. Uppmanade FN att starta
”jordbruksutbyte” mellan ungdomar i olika länder för utbyte av erfarenheter.
EU-kommissionen: Underströk vikten av att adressera utmaningarna som
hunger, global uppvärmning, hot mot biologisk mångfald, tillsammans. Den
gröna given och Från jord till bord-strategin var viktiga. Satsa på innovation
och digitalisering. Underströk vikten av familjegårdar, att lyssna på små
jordbrukare och inhemska samhällen.
Uganda: Omvandling av livsmedelsystemet var nödvändigt, skulle även
bidra till omvandling av ekonomin. Strategi mot noll-hunger. Utmaningar
med att förändra hushåll till kommersiellt tänkande. Tilliten mellan den
privata och offentliga sektorn var av vikt för samarbete.
Finland: har ett Round table forum för nyckelspelarna i livsmedelssystemet,
även forskare ingår. Har en vision för att nå SDG. Man har integrerat
hållbarhet i kostråden. Har ett matklimat-program. Lyfter även fram det
positiva med skolmåltiderna.
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Belgien: Mobiliserar alla aktörer i livsmedelssystemet. Har satt upp 4 mål.
Bygga en resilient livsmedelsekonomi, kontakten mellan producenter och
konsumenter genom maten, cirkulärt och hållbart entreprenörskap, hälsosam
och hållbar nutrition för alla. Handlingsplan på FLW. Går mot att integrera
miljöaspekter i hälsosamma dieter. Främjar konsumtion av lokala livsmedel.
Har en proteinstrategi. Arbetar även med One health och AMR.
USA: Stödja hållbara levnadssätt, genom att stödja vetenskapsbaserade
lösningar, förbättra de ekonomiska förutsättningarna för producenter, stödja
fria marknader och handel. Deltar i och stödjer zero-hunger och
skolmåltidskoalitionerna. Klimatfrågan är prioriterad.
Polen: Strategi för hållbar utveckling på landsbygden, för jordbruk och fiske
till 2030. Särskilt intresserat sig för AT1 och AT2. Nationell ”pathway”
kommer i slutet av juli. Man vill fortsätta arbeta för ett hållbart
livsmedelssystem.
Tyskland: har gjort stora investeringar i jordbruket, livsmedelsförsörjning
och i stöd till andra länder. Stöder skolmåltidskoalitionen. Nya CAP kommer
att innebära en systemförändring till bättre miljö i hela EU. One health
måste implementeras.
Island: Internationellt samarbete viktigt ty exporterar och importerar mycket
livsmedel. Ny livsmedelspolitik. Fiske är ett mycket angeläget område.
Stödjer skolmatskoalitionen. Tar även upp värderingar som viktiga för att
förändra livsmedelssystemen.
Mexiko tog upp klimatförändringar och landdegradering. Förändring är
nödvändig och vi behöver förändra hur vi producerar våra livsmedel. FLW
och välfärdssjukdomar var centrala tema. Fokus på att undvika
ultraprocessad mat och få kvinnor och barn att äta nyttigare,
Albanien utmålade satsningar på agroturism, säkra livsmedel och hur viktigt
det är att kommunicera med stakeholders.
Portugal talade med referens till sitt nyligen avslutade ordförandeskap i EU
och också som ett land i den portugisisk-talade samvaron. Utgångspunkten
för PT:s inlägg var de gemensamma rådsslutsatserna med hänvisning till
CAO-reform och green deal.
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Frankrikes inlägg tog bl.a. upp skolmat, alterantiva proteingrödor och
expertpanelen inom one healthområdet.
Belarus var huvudsakligen produktionsinriktat och man såg fram emot
fortsatt samarbete med FAO.
Centralafrikanska republiken hoppades kunna mobilisera stöd från
partners så att man kan uppnå hungermål. (zero hunger)
Malaysia talade om klimatförändringar och resiliens och svårigheten att
hantera konsekvenserna av Covid19.
Centralafrikanska republiken: partners to mobilise support så vi kan
genomföra zero hunger.
Tonga: fokuserade på klimathotet men också den allvarliga situation som
välfärdssjukdomar (NCD) innebär.
Rwanda har identifierat att logistiken är en svag punkt i livsmedelsystemen
och avser arbeta med detta. Nämnde AU:s arbete med skolmat och att man
vill ansluta sig till koalitionen.
Kroatien nämnde liksom Tonga övervikt och fetma, ekologiskt jordbruk
(man utvecklar ett kontrollsystem) man arbetar konkret med FLW och
namnskyddade produkter (GI).
Sudans minister har genomfört regionala dialoger och såg en stor potential
att komma vidare. Nabarro var väldigt entusiastisk över arbetet som skett i
Sudan.
Jordanien arbetar aktivt med att komma över det faktum att man inte har
naturliga förutsättningar för livsmedelsproduktion. Inlägget tog också upp
behovet av att erkänna den insats som länder som tar emot stora
flyktinggrupper gör och problem med att givare drar in sitt stöd. Även
vattenfrågan lyftes.
Niger arbetar för att öka produktionen. Landet befinner sig återkommande i
livsmedelskris så därför centralt att öka produktionen. Behov av finansiering
och investeringar i en svag öandsbygdssektor. Har genomfört 7 dialoger.
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Oman nämnde också behov av att hantera hög omfattning av NCD –
minska salt och sockerrika livsmedel.
Guinea tog upp klimatutmaningar, finansiella resurser, och vikten av att
inkludera ungdomar och kvinnor.
Samoa har haft nationella dialoger där oro för balanserad kost kommit fram.
Liksom i Tonga är NCD ett stort problem som måste mötas. Omställning
från processade produkter till lokala och traditionella livsmedel är målet.
Liksom att ta tillvara kunskap hos urfolket. Viktigt att ta hänsyn till kultur
och marginaliserade och sårbara grupper i den informella jordbrukssektorn.
Laos har organiserat sitt arbete i enlighet med AT:s och noterade att det
finns konkurrerande prioriteringar, Man refererade också till den regionala
position som utarbetats i regionen.
Kuwait informerade om att man kunnat möta alla behov under pandemin
utan att behöva sänka kvaliteten. Rekommendationerna från dialogerna tog
upp vattensäkerhet och trygg livsmedelsförsörjning. Dialogerna har i sig lett
till en bättre koordinering mellan aktörer på nationell nivå.
Australien: Det är mycket viktigt att våra jordbrukssystem byggs upp
baserat på den bästa tekniken och vetenskapen. Vi behöver lita på teknik och
implementera tekniska lösningar inom produktionssystem runt om i världen.
Australien är fortsatt inriktade på att utveckla ny forskning för
livsmedelssäkerhet och kommer att dela denna kunskap globalt.
Kiribati: I den nationella dialogen samlade man för första gången stora delar
av regeringen med representanter från hela livsmedelssystemet för att
fokusera på framtidens mat. Det har etablerats en taskforce for national food
systems med sex delmål: Hälsosamma livsstilar och bevarande av
naturresurser, hållbar lokal produktion genom teknisk och finansiell support,
Stöd till forskning och utveckling, Utveckling av lokala livsmedelskedjor och
marknader, utvärdering av insatser och slutligen ökad produktion av blå och
grön mat.
Ryssland: Vi får inte glömma att jordbruks- och livsmedelsindustrin är en
källa till ekonomisk tillväxt. I år kom en uppdaterad nationell doktrin om
livsmedelsförsörjning med fokus på full självförsörjning och säkerställande
av allas tillgång till hälsosamma livsmedelsprodukter, även de mest
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ekonomiskt utsatta. Stor ökning (+19%) av rysk livsmedelsexport och stort
fokus på att humanitärt stötta andra länder, primärt i Centralasien genom
samarbeten med bland andra UNDP, WFP och FAO. Skolmåltider har en
väldigt viktig roll att spela. Landet har haft en intensiv dialog med bred
representation mellan 2020- 2021 vilken har resulterat i rapporten ”Towards
the UN food systems summit”. Ryssland framhäver kritik mot sanktioner
och handelskrig och vill säkerställa att ”Gröna korridorer” kan upprättas för
leveranser av mat och medicin vilket man även lyft på senaste G20 mötet.
Viktigt att komma ihåg länders olika kontexter när det gäller jordbruk och
mattraditioner och UNFSS bör förhålla sig återhållsamma när det gäller att
introducera kontroversiella koncept som inte är universellt accepterade och
inte har vetenskapliga belägg.
Nauru: Landet är nästan helt beroende av importerad mat och känsligt för
störningar i globala livsmedelskedjor. Även som litet land i stilla havet visar
detta exempel på hur sammankopplade och ömsesidigt beroende våra
livsmedelssystem är. Liksom stor livsmedelsosäkerhet har Nauru även höga
nivåer av livsstilssjukdomar (non-communicable diseases) och på grund av
de enorma konsekvenserna av detta har landet identifierat
livsmedelsförsörjning som en fråga om nationell säkerhet.
Livsmedelsproduktion är inkluderat i landets nationella
klimatanpassningsstrategi, som också är högt prioriterat i landet.
Vanuatu: Har lanserat en Good food policy 2020-2030 och har genomfört
nationell food systems dialog. Målsättningen är att säkra tillgång till hälsosam
mat som folk har råd med, detta genom: Ökad livsmedelproduktion, Tillgång
till hälsosam mat , Förbättra processande och lagring av mat, Reducera
livsmedelsimport, Förbättra jordbruksproduktionens resiliens och
implementera klimatsmart-produktion, Förbättra multisektor-samordning
för att öka livsmedelsförsörjning

Costa Rica: De nationella dialogerna har visat vad folket förväntar sig. Man
har även genomfört program som fokuserar på att lära barn om nutrition
och jordbruksproduktion i skolan. Landet har utvecklat ett program för
boskap och produktion av kött genom processer som tar miljöhänsyn och
klimathänsyn. Detta har hjälpt familjejordbrukare som historiskt sett varit
väldigt viktiga i Costa Rica.
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Micronesia: Har haft få resurser att lägga på förberedande inför FSS. Men
några teman har kommit ut från den dialog som genomförts: mat och hälsa
(NCDs), livsmedel och försörjning (stimulering av hushållsproduktion och
småskalig produktion + förbättrad försörjning för landsbygdens människor),
Stärkt motståndskraft för att hantera migration och förändrade sociala
ekonomiska strukturer. Mat och säkerhet. Landet framhäver att de måste gå
från globalt anpassade och överenskomna principer/målsättningar till att
kontext-anpassa än mer.
Zambia: Svårt drabbade av pandemin och har därför inte kommit så långt
med sin nationella färdplan. Starkt stöd i anförandet för en food systems
approach, likaså att vi måste transformera livsmedelssystemet om vi ska
kunna uppnå livsmedelsfärsörjning i framtiden. En verkligt god ekonomi
sätter människor i centrum, och här är en rättsbaserad approach till både mat
och vatten viktigt.

13 (13)

