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- En verden uten sult er mulig -
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CARITAS NORGE
BEKJEMPER SULT
Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas
Norges hovedmål. Vi støtter fattige småbønder
i utviklingsland med å øke og diversifisere
matproduksjonen, og sikrer sårbare gruppers
tilgang til nok og næringsrik mat under kriser.
Hvert år hjelper Caritas Norge om lag en halv
million mennesker i Afrika, Asia og
Latin-Amerika til et bedre liv.
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SLIK JOBBER VI
1

Støtte til småbønder
Caritas sikrer fattige småbønder i utviklingsland
• opplæring i effektive og klimarobuste dyrkingsteknikker,
husdyrhold og akvakultur.
• tilgang til kreditt som gjør det mulig for bøndene å investere
i produksjonen og andre inntektsbringende aktiviteter.
• tilgang til markeder gjennom påvirkningsarbeid og
organisering av bønder.
Slik får bøndene og deres lokalsamfunn tilgang på nok og
næringsrik mat, og det skapes nye og bedre jobber innenfor
landbruk og fiske. Bøndene blir samtidig bedre rustet til å
møte klimaendringene. Programmene har et særlig fokus på å
forbedre situasjonen for kvinner og kvinnelige bønder.
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Matvarehjelp i humanitære kriser
I humanitære kriser samarbeider Caritas med myndigheter og
FN om å gi befolkningen mat og annen livsnødvendig hjelp.
Det legges vekt på at hjelpen ikke skal undergrave lokale
markeder og matproduksjon. Kapasitetsbygging av lokale
aktører bidrar også til at disse blir bedre rustet til å forebygge
og respondere på fremtidige kriser.
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Ansvarliggjøring av myndigheter
Både på lokalt og nasjonalt plan stiller Caritas krav om at
myndighetene må sikre befolkningens rett til mat. Vi jobber
samtidig for at Norge og verdenssamfunnet skal øke sin
innsats for å bekjempe sult, og bidra til oppnåelse av FNs
bærekraftsmål om å utrydde sult og fattigdom.

EN VERDEN UTEN
SULT ER MULIG!
Nærmere 800 millioner mennesker lider i dag av sult. Det
store flertallet av disse bor i utviklingsland. Sult er et løsbart
problem. Kunnskapen er der, men ressursene og den politiske
viljen har så langt manglet. FNs nye bærekraftsmål forplikter
alle stater til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre
ernæring, og fremme bærekraftig landbruk innen 2030.
Caritas arbeider for at dette målet skal bli virkelighet.

CARITAS NORGES MATSIKKERHETSPROGRAMMER

Caritas Norge er medlem av det internasjonale Caritas-nettverket som arbeider i 165 land.
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VISSTE DU AT
• Hvert år dør 3,1 millioner barn
under fem år av sultrelaterte årsaker.
Barn som sulter i løpet av de to
første leveårene får ofte skader som
hemmer deres utvikling livet ut.
• Sult og feilernæring er den største
helsetrusselen på verdensbasis –
større enn HIV/AIDS, malaria og
tuberkulose til sammen.
• Flertallet av de som sulter er fattige
småbønder og deres familier. De
mangler kunnskap og ressurser til å

øke matproduksjonen og tilpasse seg
klimaendringer som tørke og flom.
• Investeringer i landbruket i
utviklingsland er to til fire ganger
mer effektivt for å redusere
fattigdom som investeringer i hvilken
som helst annen sektor.
• 150 millioner færre mennesker
ville sultet dersom kvinnelige bønder
hadde like muligheter og lik tilgang
til produktive ressurser som menn.
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SLIK KAN DU STØTTE CARITAS NORGE
Vipps inn ønsket beløp til: 12135
SMS: send FOOD til 2160 (kr 200 pr. SMS)
Sett inn ønsket beløp på gavekontonummer 8200.01.93433.
Du kan også sende en e-post til caritas@caritas.no,
og vi vil sende deg en giro per mail eller post.
Vi setter stor pris på ditt bidrag!
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