
 

 

 

 

1. 690 miljoner människor i världen går idag hungriga. Matosäkerheten ökar i ett 
alarmerande antal länder.  
 

2. Dessutom hotar den pågående pandemin att driva miljontals fler till svält. Mellan 
83-132 miljoner människor beräknas drabbas av hunger på grund av Covid-19.  
 

3. Undernäring drabbar fler än 150 miljoner barn världen över. Varje år dör 3 
miljoner barn av hunger. Konsekvenserna av för lite eller fel mat är inte bara lidande och 
dålig hälsa, utan framsteg bromsas också inom många andra utvecklingsområden, t.ex. 
utbildning. 
 

4. Konflikt är den största enskilda drivande orsaken till hunger i världen idag. Där 

det råder en konflikt finns det hunger, och där det finns hunger är det ofta konflikter. 

Detta är särskilt fallet i samhällen där fattigdom och ojämlikhet är utbrett.  

 

5. 60 % av världens hungriga lever i konfliktdrabbade områden. Utan fred kan vi inte 

uppnå FN:s globala mål om ingen hunger och så länge människor lider av hunger 

kommer vi aldrig att uppnå en fredlig värld. 

 

6. FN:s livsmedelsprogram WFP som arbetar med att stoppa hunger har blivit 

tilldelad Nobels fredspris "för dess insatser för att tackla hunger, för dess bidrag till att 

förbättra förutsättningar för fred i konfliktdrabbade områden samt för att agera som en 

drivande kraft i insatser att förhindra användande av hunger som ett vapen i krig och 

konflikt".  

 

7. Att stoppa hunger är ett avgörande steg för fred. Det är också ett avgörande steg 

för bättre utbildning och lärande. Varje dag går miljontals barn världen över hungriga 

till skolan. Måltider i skolan gör det möjligt för barn att lära sig och prestera bättre och 

därmed bredda sina framtida möjligheter. Skolmat är särskilt viktigt för barn som lever i 

konfliktdrabbade områden eftersom det bidrar till fred och social sammanhållning. FN:s 

livsmedelsprogram WFP arbetar med att stötta regeringar med att införa 

skolmåltidsprogram och nutritionsprogram.   

 

 



 

 

8. 2015 antog världens länder Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan som 
består av 17 globala mål är en universell plan för de förändringar som måste göras för 
att åstadkomma en hållbar, jämställd, jämlik, rättvis och säker värld utan fattigdom för 
alla, oavsett vem du är eller var i världen du bor. Mål 2 handlar om ingen hunger och mål 
16 om inkluderande och fredliga samhällen.  
 

9. Gratis mat i skolan kan bidra till att flera mål uppnås.  I en familj där dagen handlar 
om att överleva, tvingas många föräldrar att välja bort skolan för att de behöver barnens 
hjälp där hemma. Gratis skolmat bidrar till mål 2 (ingen hunger), mål 4 (god utbildning 
för alla) och mål 5 (jämställdhet) och är ett exempel på hur en relativt enkel insats kan 
leda till att fler barn får möjlighet att gå i skolan eftersom familjen då har en mun mindre 
att mätta. 
 

10. Svenska FN-förbundet vill med projekt Skolmat uppmärksamma FN:s 
livsmedelsprograms viktiga arbete med att stoppa hunger och starta skolgång. Läs mer 
här om projektet här: fn.se/skolmat 

 
 


