
Hjälp oss att skapa en värld där “varje man, kvinna och barn, ensam eller i gemenskap med andra,  
alltid har fysisk och ekonomisk tillgång till lämplig mat eller medel för att förskaffa sig det.” 
(FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter)

Kronisk hunger i en värld av överflöd är en skandal som 
pågår i tysthet. Det är oacceptabelt att fler än 850 miljoner 
barn, kvinnor och män går och lägger sig hungriga varje 
kväll. Hunger och undernäring dödar – på flera sätt. 
Otillräcklig mat, mat av dålig kvalitet och förorenat vatten 
samt de sjukdomar som detta orsakar, är alla delar av samma 
problem som orsakar miljoner människors död varje år. 

Människor lider inte av hunger på grund av att det råder brist 
på mat. Faktum är att endast 10% av hungern i världen kan 
förklaras av akuta situationer som svält, naturkatastrofer 
eller inbördeskrig. På jorden finns det tillräckligt med mat för 
alla människor, ändå finns det många som inte har tillgång 
till den. Hunger drabbar i störst utsträckning de människor 
som inte har möjlighet försörja sig själva, antingen genom 
egen produktion eller genom en skälig inkomst. De har 
varken kontroll över eller tillgång till nödvändiga resurser för 
produktion av mat, såsom jord, vatten och fröer, och saknar 
dessutom politisk makt och tillgång till rättssystemet. 

Mat är en mänsklig rättighet, precis som friheten att 
utrycka sig, frihet från tortyr eller rättigheten att få en 
rättvis prövning i domstol. Redan 1948 antog FN den 
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som 
ett resultat av sekler av kamp för värdighet, mot förtryck och 
diskriminering. Förklaringen erkänner rätten till mat som en 
mänsklig rättighet jämställda alla andra rättigheter. Rätten 
till mat tillfaller varje människa, när som helst och var som 
helst, och kan åberopas om den kränks. Som bärare av denna 
rättighet är vi alla jämlika.

“Rätten till mat är rättigheten att ha regelbunden tillgång till kvantitativt och kvalitativt tillräcklig 
och tillfredsställande mat, som överensstämmer med de kulturella värderingarna hos gruppen som 
individen tillhör, och som försäkrar individen ett värdigt liv utan rädsla.”
Jean Ziegler, FN:s Specialrapportör för rätten till mat.

År 2008 fyller FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 60 år
Nu är det tid att agera! Stöd FIAN:s upprop till handling!

Kräv din regerings ansvar genom att delta i vårt upprop till handling! Om inte du 
Om inte du gör det, kommer ingen att göra det åt dig!

Majoriteten av världens stater – däribland din! – har skrivit 
under den Internationella konventionen om de ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheterna, den internationella 
överenskommelse som stadgar rätten till mat som en 
internationell rättighet. Din stat – liksom alla de stater som 
skrivit under konventionen – har därför en skyldighet att 
respektera, skydda och uppfylla rätten till mat. 

Din regering är ansvarig både på nationell och på internatio-
nell nivå. Detta gäller inte bara inom ditt lands gränser utan 
även utomlands. Som medlem av internationella organisatio-
ner som FAO (FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation), 
WTO (Världshandelsorganisationen) och Världsbanken, mås-
te din regering implementera regler och praxis för att utrota 
hungern och förstärka rätten till mat i världen.

När människor fördrivs eller tvingas att flytta för att lämna 
plats åt “stora utvecklingsprojekt”, när brunnarna i deras 
byar förorenas av transnationella gruvföretag, när deras 
jord och deras självförsörjningsproduktion ersätts av stor-
skaliga plantager som producerar djurmat och biobränslen 
för export – då måste din regering agera!

Då människor i allt större utsträckning tvingas äta mat av 
dålig kvalitet; förorenad av insektsgift, genmodifierade 
organismer, hormoner och konserveringsmedel, för att de 
stora matföretagen monopoliserar matdistributionen och 
försäljningen av utsäde och agerar i eget vinstintresse på 
bekostnad av alla människors värdighet och livskvalitet – då 
måste din regering agera!

Upprop till handling  
från fian –  
den internationella organisationen  
för rätten till mat!

www.face-it-act-now.org



Vi kräVer:
att förverkligandet av rätten till mat görs till prioritet inom policyarbetet för jordbruk,   ›
utvecklingssamarbete och konsumentskydd i Europa;

att handels- och investeringsavtal inte undergräver rätten till mat i tredje länder; ›

att rätten till mat ska implementeras i FAO:s (FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisaiton)   ›
policies samt i dess medlemsländer;

att även privata företag och internationella finansiella institutioner som IMF   ›
(den Internationella valutafonden) och Världsbanken ska göras ansvariga under  
internationell människorättslagstiftning;

att möjligheten för individer att driva klagomål inom ramen för Internationella konventionen   ›
om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna förverkligas. Rättsprocessen måste stärka  
dem vars rätt till mat har blivit kränkt.

att personer som försvarar de mänskliga rättigheterna i världen aktivt skyddas och stärks i sitt arbete.  ›
Människor riskerar sina liv i kampen för rätten till mat – de har rätt att bli skyddade.

agera nU och engagera dig! 
dU kan göra skillnad!

Vi uppmanar alla regeringar att prioritera mänskliga rättigheter framför vinstdrivna intressen.  
De bör utforma sin politik så att den förstärker och inte kränker rätten till mat, både innanför och utanför 
sina lands gränser. Vi kräver av EU och de europeiska regeringarna att de tar täten i förverkligandet  
av rätten till mat i världen.

Denna uppmaning till handling kommer, med alla underskrifter och bilder, att överlämnas till 
Europaparlamentet samt till nationella regeringar över hela Europa. 

Den är startad av FIAN (FoodFirst Information and Action Network), den internationella organisationen för rätten till mat. 
FIAN agerar mot kränkningar av rätten till mat över hela världen och har rådgivande status i FN.

Engagera dig för rätten till mat: Över hela världen organiserar människor sig för att kämpa för sina rättigheter.  
Du kan bli en del av detta globala nätverk!

Skriv under uppropet för handling! ›

Besök vår hemsida och visa ditt stöd genom att ladda upp en bild på dig själv.   ›
Hungern har ett ansikte, så även kampen mot hungern!

Skriv under våra blixtaktioner för att direkt stödja de människor vars rätt   ›
till försörjning har kränkts.

Delta i FIAN:s kampanjaktiviteter! ›

www.face-it-act-now.org
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