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72 utvecklingsländer har nått millenniemålet att halvera
hungern

”Hunger är fortfarande ett daglig utmaning för nästan 795 miljoner människor i
världen, varav 780 miljoner finns i utvecklingsländerna. Utrotandet av hunger måste därför
förbli ett centralt åtagande för beslutsfattare på alla nivåer.”
José Graziano da Silva, generaldirektör för FAO.

Huvudbudskap
Antalet människor som lider av hunger i världen har fortsatt att minska gradvis och
uppskattas nu till 795 miljoner undernärda människor, vilket är en minskning med 167
miljoner hungrande under de senaste tio åren. Minskningen har varit mest markant i
utvecklingsländerna, trots en betydande befolkningsökning.
Året 2015 är en milstolpe som markerar slutet på övervakningsperioden för
millenniemålen (MDG). Delmålet i det första millenniemålet (MDG 1), att halvera
andelen hungrande i världen till 2015, missades med liten marginal i
utvecklingsländerna som helhet. Några regioner, som Latinamerika, östra och sydöstra
Asien, Kaukasien och Centralasien samt norra och västra Afrika, lyckades nå målet då
de har gjort snabba framsteg med att minska undernäringen.
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Hela 72 utvecklingsländer (av 129) har nått millenniemålet om hunger. De flesta av
dessa länder har haft stabila politiska villkor och en ekonomisk tillväxt, liksom stabila
socialskyddssystem som syftat till att hjälpa de mest utsatta.
I utvecklingsländerna generellt har hungermålets två officiella indikatorer – andelen
undernärda och andelen underviktiga barn under fem år – minskat parallellt, vilket ger
en tydlig bild av framstegen. I många länder där felnäringen bland barn minskar sakta
finns det dock fortfarande utrymme för att förbättra kosten, sanitetsförhållandena och
tillgången till rent vatten, särskilt för de fattigaste befolkningsgrupperna.
En viktig framgångsfaktor för att minska undernäring är ekonomisk tillväxt, men bara
om den är inkluderande och skapar möjligheter även för de fattiga – som har få
tillgångar och färdigheter – att förbättra sina försörjningsmöjligheter. Att öka
familjejordbrukarnas produktivitet och stärka mekanismerna för socialt skydd är viktiga
faktorer för att främja en inkluderande tillväxt, liksom välfungerande marknader och en
samhällsstyrning där alla röster får höras.
Konflikter, politisk instabilitet eller naturkatastrofer har lett till utdragna kriser som ökat
utsattheten och otryggheten i fråga om livsmedelsförsörjning. För att hantera sådana
utdragna kriser krävs starka politiska åtaganden, respekt för de grundläggande
mänskliga rättigheterna och integrering av humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd.
Om hungerrapporten 2015
I årets hungerrapport (State of Food Insecurity in the World, SOFI) redovisas de
framsteg som gjorts mot att uppfylla det internationella millenniemålet om hunger
(MDG 1) och de hungermål som sattes upp vid världstoppmötet om
livsmedelsförsörjning 1996 (World Food Summit, WFP). I rapporten diskuteras också
vad som behöver göras i samband med övergången till den nya agendan för en hållbar
utveckling efter 2015.
Vid mätningen av framstegen mot MDG 1 används indikatorerna undernäring, eller
hunger, och förekomsten av undervikt hos barn under fem år. Man jämför hur de två
indikatorerna utvecklats i de olika regionerna och över tid, vilket ger en insikt i den
komplexa frågan om tryggad livsmedelsförsörjning.
Trots de övergripande framsteg som gjorts återstår ännu mycket att göra för att helt
utrota hungern och trygga livsmedelsförsörjningen. Hungerrapporten 2015 beskriver
inte bara framstegen hittills, utan kartlägger också de problem som kvarstår och pekar
ut vilka områden som beslutsfattare bör lägga tonvikten på i framtiden.
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Globala trender
Drygt en av nio personer i världen lider fortfarande av hunger under perioden 2014–
2016. Det totala antalet undernärda har minskat under de senaste två åren. Deras andel
av världens befolkning har minskat från 18,6 procent 1990–1992 till 10,9 procent
2014–2016, vilket innebär att antalet undernärda har minskat trots den växande
världsbefolkningen.
Sedan början av 1990-talet har antalet hungrande minskat med 216 miljoner
människor globalt, en minskning med 21,4 procent, trots en global befolkningsökning
på 1,9 miljarder.
Det här beror främst på förändringar i befolkningsrika länder som Kina och Indien, där
snabba framsteg gjordes under 1990-talet.
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Stora skillnader mellan regioner

Det finns stora skillnader när det gäller framstegen, inte bara mellan enskilda länder
utan även mellan regioner och delregioner.
Andelen hungrande har exempelvis minskat snabbt i centrala, östra och sydöstra
Asien, liksom i Latinamerika, och i de flesta länderna i norra Afrika är det fortfarande
en liten andel av befolkningen som är undernärd, under 5 procent. Även i andra
regioner, exempelvis Västindien, Oceanien och västra Asien, har framsteg gjorts, dock
i långsammare takt.
I Sydamerika har man lyckats minska förekomsten av undernäring med mer än
50 procent, så att den nu är under 5 procent. Framstegen har gått betydligt
långsammare i Centralamerika, där undernäringen minskat med 38,2 procent.
Många av de länder som har gjort framsteg i kampen mot hunger har haft stabila
politiska villkor och en övergripande ekonomisk tillväxt, liksom expanderande
primärsektorer, främst jordbruk, fiske och skogsbruk. Många av dem för en politik
som syftar till att främja och skydda tillgången till mat.
I två av regionerna, södra Asien och Afrika söder om Sahara, har framstegen gått
långsammare, trots många framgångar på land- och delregionnivå. I södra Asien är
hungern som mest omfattande, och upp till 281 miljoner människor i regionen är
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undernärda. I Afrika söder om Sahara är nästan var fjärde person hungrande, eller
23,2 procent av befolkningen.
Den region i Afrika som haft mest framgångar när det gäller att minska hunger är
västra Afrika, där antalet undernärda har minskat med 24,5 procent sedan 1990–1992.
Dessa framgångar har skett trots begränsande faktorer som en snabb
befolkningsökning, torka i Sahel och de senaste årens höga livsmedelspriser.
Sammanlagt har 18 länder i Afrika söder om Sahara nått hungermålet MDG 1c, och
ytterligare fyra är nära att nå det, det vill säga kan förväntas nå målet före år 2020 om
den nuvarande trenden håller i sig.
I många av de länder som gjort mindre framsteg har faktorer som krig, civila
oroligheter och flyktingströmmar hämmat ansträngningarna för att minska hunger, och
i vissa fall även lett till ett ökat antal hungrande.
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