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Ugens Verdensmål
2. Stop Sult
Endnu et godt skridt på rette vej; i løbet af de seneste to årtier
er andelen af underernærede mennesker i verden faldet med
næsten halvdelen. Det skyldes blandt andet hurtig økonomisk
vækst og øget landbrugsproduktivitet.
Udviklingen er et af resultaterne Desværre er ekstrem
hungersnød og underernæring fortsat en enorm barriere for
udviklingen i mange lande.
Særligt regioner som Central- og Østasien, Latinamerika og Caribien har gjort store
fremskridt i udryddelsen af ekstrem hungersnød, mens det har været mere vanskeligt i
Afrika, hvor hver fjerde indbygger stadig går sulten i seng.
I 2014 anslog FN, at ca. 795 millioner mennesker var kronisk underernærede, heraf 90
millioner børn under 5 år.
Med de 17 verdensmål, og særligt formuleret i verdensmål nr. 2, har FN-landene sat sig
det ambitiøse mål, at samarbejde om afskaffelse af alle former for sult og underernæring
inden 2030.
Det skal blandt andet ske ved at fremme bæredygtige landbrugsmetoder, forbedre
livsgrundlag og kapacitet i små landbrug samt sikre lige adgang til jord, teknologi og
markeder. un.dk, Verdensmål.org

Internationalt samarbejde og dansk import
Det kræver internationalt samarbejde at forbedre landbrugets produktivitet når målet er
at stoppe sult. Hvad der sker i Danmark har betydning andre steder i verden og omvendt.
For eksempel kan importen af sojabaseret proteinfoder, til animalsk og industriel
produktion i Danmark, have negative, sociale og miljømæssige konsekvenser i lande, der
dyrker og eksporterer sojabønnerne.
Organisationen Verdens Skove argumenterer for, at når Danmark importerer sojabønner til
dyrefoder, eksempelvist fra Argentina, er det problematisk fordi dyrkningen medfører
skovrydning, men også fordi skovrydningen overtræder lokalbefolkningens rettigheder og
gør det umuligt for den lokale befolkning at brødføde sig selv ved hjælp af landbrug eller
jagt; som de hidtil har gjort det i skoven. Verdens Skove, Information.dk
Blandt andet pga. problemerne med dyrkning af sojabønner i Sydamerika, anbefaler en
stor gruppe af danske miljø- og nødhjælpsorganisationer i rapporten ‘Danmark som
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foregangsland for verdensmålene’ at vi, i Danmark, arbejder for at nedbringe Danmarks
animalske landbrugsproduktions negative aftryk både globalt og lokalt. dmru.org,
dmru.org/an

Græs som eksempel på bæredygtig produktion
Delmål nr. 2.4 handler om at gøre den globale fødevareproduktion mere bæredygtig,
hvilket formuleres sådan her:
Delmål 2.4: Vi skal sikre bæredygtig fødevareproduktion inden 2030.
Der skal implementeres robuste landbrugsteknikker, der både øger
produktiviteten og hjælper med at bevare økosystemer, og som styrker
tilpasningen til klimaforandringer, ekstremt vejr, tørke,
oversvømmelser og andre katastrofer. Teknikkerne skal desuden
løbende forbedre kvaliteten af jorden. Verdensmål.org/2
Og heldigvis er vi på vej, når det f.eks. handler om at finde alternativer til importeret soja
som dyrefoder. Miljøstyrelsen skriver i en artikel at ’landbruget kan lette sit klimaaftryk
ved at erstatte importeret soja med protein udvundet af græs’
Ved en proces, der kaldes bioraffinering, kan fibrene i græs/kløver udnyttes til foder til
køer, biproduktet ‘brunsaft’ kan omdannes til biogas og et proteinkoncentrat kan blive til
foder til grise, fjerkræ og evt. også til menneskeføde.
Den grønne bioraffinering kan desuden skabe mulighed for en omlægning i landbruget fra
korn og majs til græs/kløvergræs. Dette vil sænkes CO2-udledningen betragteligt, da græs
har et markant lavere klimaaftryk end korn. mst.dk
Ovenstående viser ikke kun, hvordan et verdensmål, der måske synes at høre til helt andre
steder på kloden, kan påvirkes i positiv retning gennem ændret adfærd i Danmark.
Det er også et eksempel på, hvordan verdensmålene er forbundne og på flere måder
rummer dele af hinanden. Eksempelvis når det at ville stoppe sult også kan være afhængig
af omlægning til bæredygtig produktion, bevarelse af skovarealer og respekt for
lokalbefolkningers rettigheder.

Baggrundskilder og hvis du vil nørde videre 


Proteinforskningen får en saltvandsindsprøjtning i Foulum



Ærter og hestebønne i stedet for sojaskrå i foderet til danske svin



Vi mangler struktur for at komme i mål med et bæredygtigt fødevaresystem



Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af soja WWF 2011

FN’s 17 verdensmål
De 17 Verdensmål blev vedtaget i 2015. Hensigten var og er at forpligte alle FN’s
medlemslande til at afskaffe sult og fattigdom, reducere uligheder, fremme muligheden
for god uddannelse og anstændige jobs, sikre sundhed til alle, og helt overordnet fokusere
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på at fremme fred, stærke institutioner og bæredygtig vækst gennem styrkelse af
nationale og internationale partnerskaber.
Du kan se og læse mere om de 17 Verdensmål her

Kilde: UN.dk

Mange hilsner
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