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MÅL 2:  
INGEN HUNGER
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

INGEN
HUNGER

2.1  Senast 2030 avskaffa hunger och garan
tera alla människor, i synnerhet de fattiga 
och människor i utsatta situationer, inklu

sive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och 
näringsrik mat året om.

2.2  Senast 2030 avskaffa alla former av 
undernäring, bland annat genom att senast 
2025 nå de internationellt överenskomna 

målen i fråga om tillväxthämning och undervikt 
bland barn under fem år, samt tillgodose tonårs
flickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre 
personers näringsbehov.

2.3  Till 2030 fördubbla jordbrukets pro
duktivitet 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 markna
der 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 för 
mågan 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, produk
tionsdjur och tamdjur samt deras besläk

tade 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 där
med förknippad traditionell kunskap, i enlighet med 
internationella avtal.

2.A  Öka investeringarna, bland annat genom 
stärkt internationellt samarbete, i infra
struktur på landsbygden, forsknings och 

rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling 
samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka 
jordbrukets produktionskapacitet i utvecklingsländer
na, i synnerhet de minst utvecklade länderna.

2.B  Korrigera och förhindra handelsbe
gränsningar och snedvridningar på världs
marknaderna för jordbruksprodukter, 

inklusive genom att parallellt avskaffa alla former av 
exportsubventioner inom jordbruket liksom alla ex
portåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med 
mandatet för Doharundan.

2.C  Vidta åtgärder för att säkerställa väl 
fungerande marknader och derivatmark
nader för jordbruksråvaror. Underlätta 

tillgången till aktuell marknadsinformation, inklusive 
om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa 
extrema svängningar i livsmedelspriser

ALLA MÄNNISKOR SKA FÅ ÄTA SIG MÄTTA 
Mål 2 handlar om att ingen ska lida av hunger och att 
alla människor ska få bra och näringsrik mat året om. 
Mat är en mänsklig rättighet men i dag får inte alla äta 
sig mätta. Hunger och felnäring är världens största 
hälsorisk, och varje år dör fler människor av hunger 
än av aids, malaria och tuberkulos tillsammans. De 
senaste åren har också antalet människor som lider av 
hunger ökat efter att under många år ha minskat.1

Den goda nyheten är att det finns tillräckligt med mat 
i världen för att alla ska få äta sig mätta, men vi behö
ver omfördela våra resurser och bättre ta vara på den 
mat vi producerar. Genom att skapa ett hållbart jord
bruk kan vi trygga livsmedelsförsörjningen så att fler 
människor får i sig den näring de behöver samtidigt 
som vi tar vara på jorden och de ekologiska systemen 
på ett bra sätt. 

FN:S ARBETE FÖR ATT MINSKA HUNGER
FN:s livsmedelsprogram (WFP) arbetar för att ingen 
människa ska lida av hunger. De levererar mat till 
människor i konfliktområden, utbildar bönder om 
jordbruk och serverar gratis skolmat till barn. De  
arbetar främst i konfliktdrabbade områden, där det är 
vanligare att människor inte får i sig tillräckligt med 
näring. FN:s fackorgan för jordbruk, skogsbruk och 
fiske (FAO) arbetar för att maten vi får på bordet ska 
vara näringsrik och av hög kvalitet. De arbetar även 
för att matproduktionen ska ske på ett hållbart sätt, så 
att naturresurser som vatten och mark ska räcka även  
för kommande generationer. 

1 https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-02

SVERIGE 
I Sverige är det inte hunger och undernäring som är 
den största utmaningen utan ohälsosamma matvanor 
och för lite motion som leder till övervikt och fetma. 
 
FN-FÖRBUNDET I TANZANIA STÖDJER BÖNDER  
I Tanzania driver FNförbundet i landet ett projekt för 
att stödja bönder. En stor del av invånarna i samhället 
ägnar sig åt jordbruk för att ingen i familjen ska behö
va gå hungrig. Trakten har dock drabbats av problem 
med saltvatten som förstör grödorna, vilket innebär 
att både böndernas och familjernas tillgång till mat 
har försämrats. Projektet syftar till att skapa ett håll
bart jordbruk genom att utbilda bönder i miljöfrågor 
och öka kunskapen om klimatförändringars påverkan 
på jordbruket. Projektet bidrar även till lösningar  
som fler träd och murar för att förhindra att saltvatten 
tränger in i den brukbara marken.

 

VAD KAN DU GÖRA? 

Handla ekologisk och närodlad mat! Genom 
att köpa ekologisk och lokalproducerad mat 
stöttar du småskaliga livsmedelsproducenter. 

Minska matsvinnet! Genom att minska 
matsvinnet räcker maten till fler.

Värna jordbruksmark! Om vi ska kunna föda 
en större befolkning behövs all mark som går 
att odla på.


