
Nullsultkonferansen 2018 
 
Tirsdag 16.oktober hos NHO. Arrangert  av Caritas Norge. 
 
Generalsekretær i Caritas ønsket velkommen og utviklingsminister Nikolai Astrup holdt 
åpningsinnlegget. Jeg ankom litt for sent til å høre dette innlegget, men senere i konferansen 
ble det referert til at han hadde sagt at UD holdt på med en handlingsplan om hvordan de 
skulle utrydde sult i verden innen Agenda 2030. 12 av Bærekraftsmålene er direkte eller 
indirekte relatert til mat.  
 
Jeg gikk også glipp av Hellen Chanikare, matsikkerhetssjef for Caritas i Uganda som hadde 
tatt for seg status på Bærekraftsmål 2(å utrydde sult). I Uganda har de satset stort på fisk, 
ferskvannfisk og oppdrett.  
 
Viktige funn i forskning av landbruk, ved Jennie Barron, professor i bruk av vann i landbruket 
som jobber for CGIAR (Sciences in Humanity´s challenges). 
CGIAR er verdens største internasjonale landbruksinnovasjons nettverk og jobber for en 
verden uten sult, fattigdom og klimamessig nedgradering. De forsker på landbruk over hele 
verden og sier småbøndene står for 80 % av matproduksjonen. Dette er de små systemene 
man må investere i og lære dem om sunn og næringsrik (næringseffektiv) mat.  
 
Sjef for bærekraftig ledelse i Yara, Bernhard Stormyhr, skrøt av deres langsiktige invistering i 
de fattigste landene hvor deres produkter kan gjøre hele forskjellen. Sult og dårlig ernæring 
står nå for flere dødsfall enn Aids, malaria, tuberkolose etc. til sammen.  
 
Olav Kjørven, strategisk sjef i EAT, mener man må tenke på nye systemer når det gjelder 
mat, selve produktene, distribusjonen osv.  Den 17.januar i 2019 kommer EAT med en 
rapport om bærekraftevnen i sunne matsystemer. Vi får vite hvilke teknikker som må til for at 
milliarder av mennesker skal få spise sunn og næringsrik mat. Det er mangel på mat som 
skyver oss mot avgrunnen. Mat må til for at alle Bærekraftsmålene skal nås, og man må 
også tenke på at man kan høste mer fra havet.  
 
Denne seksjonen ble avrundet med en paneldebatt, hvor Nikolai Astrup,Olav Kjørven, Jennie 
Barron og Hellen Chanikare satt, godt moderert av Nikolai Hegertun fra SUM (Senter for 
utvikling og miljø). Det kom ikke frem så mye mer nytt, men utviklingsministeren nevnte at 
det er satt av 2 millarder kroner til sunn og næringsrik mat-prosjekter i 2019 hvor man skal 
samarbeide med privat sektor og tenke nye partnerskapløsninger. Her må også lokale 
politikere spille på lag. Det hjelper ikke med nye systemer og ordninger hvis ikke politikerne 
står bak og lærer opp befolkningen.  
 
Etter kaffepausen delte man seg opp i tre rundebord-samtaler. Jeg valgte Partnerskap – 
verdikjeder og å tenke ut nye matsystemer. Her satt Fair Trade, Norges Vel, Utviklingsfondet, 
Eat, Norad, UD og Caritas. Jeg tenkte hvis jeg i det hele tatt skulle delta på disse samtalene 
(mest for å observere, da de andre organisasjonene har dette som yrke) så var det fordi hvis 
Soroptimistene skal delta med noe må det være i samarbeid med andre. Det var flere som 
tok opp at politikerne måtte få de beste aktørene i privat sektor til å engasjere seg og å 
invistere. Det krever forskning og man må involvere akademia og 
sivilsamfunnsorganisasjonene (som oss.).Norad understreket at man kan aldri bare snakke 
om mat og landbruk, man kommer aldri utenom vann! Man må tenke helhetlig og alle 
sektorene må samarbeide. Utviklingsfondet mente man burde satse på småbøndene som 
lever midt i sulten og miljøendringene. Finne entrepenører som kan lage bærekraftig 
produksjon, gå sammen i kooperativer, levere lokal mat til skoler slik at barn orker å fullføre 
utdannelsen osv. (I følge min mann som jobber med dette til daglig i Statens 
investeringsfond for utvikling/Norfund, romantiserer flere av sivilorganisasjonene 



småbøndene på landsbygda i fattige land. Jo de må hjelpes mener han, men ingen klarer 
dette uten at landbruket moderniseres over hele linja) Vi får se. Det var i hvert fall en veldig 
lærerik og trist seanse. Hvis vi ikke gjør noe radikalt med bærekraftig matproduksjon vil enda 
flere sulte i fremtiden. Konfliktområder gjør bildet enda dystrere.  
  

Slik summerte Caritas opp konferansen etter en vellykket dag: 
Kan vi utrydde sult i verden? Ja, det tror vi, men det må skje gjennom klimasmart jordbruk, bruk 
av ny teknologi, og omlegging av matsystemer fra åker til bord. Tusen takk til alle som deltok 

på #Nullsult-konferansen i dag! 🙏🏼🌾🌍Det var tydelig at ingen tror vi kan utrydde sult innen 

2030, uten å tenke helhetlig, noe utviklingsminister Nikolai Astrup også påpekte. Nøkkelen ligger i 
samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner, politisk satsing - og samarbeid på tvers av land. Et 
flertall av de som sulter er småbønder, disse rammes også hardest av klimaendringene, kvinner 
spesielt. Micro investeringer må derfor gjøres tilgjengelig for alle disse, og alle må få tilgang til ny 
teknologi. Næringslivet motiverer til innovasjon, organisasjoner har lokal kunnskap, sammen kan 
vi skape suksesser som oppskaleres og blir lønnsomme. Vi har 11 år på oss til 2030. #Nullsult er 

mulig. 🙏🏼 
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