Unga om hunger.
En marknadsundersökning med 1 000
ungdomar i åldrarna 16–25 för att ta reda
på vilka kunskaper och attityder de har
kopplat till hungerfrågan.

KONTEXT & SAMMANFATTNING

Vad vi har frågat, och varför.
I den här undersökningen har vi frågat drygt 1 000 svenska ungdomar om
deras attityder och kunskaper kring hunger. Vi har velat undersöka hur mycket
svenska ungdomar kan om hungersituationen i världen och hur viktig de tycker
frågan är i förhållande till andra utvecklingsområden.
Vi har låtit ungdomarna själva få föreslå vilka förändringar
som behöver ske på global, nationell och individuell
nivå för att hungern ska avskaffas. De har också fått
berätta vem de tycker bär ansvaret för att hungern ska
minska, samt vem som har störst möjlighet att driva de
förändringar som krävs.

Ungdomars attityder avgörande för Agenda 2030
Om vi ska nå målen i Agenda 2030 ska hungern vara
avskaffad om 10 år. Då behöver dagens 16–25-åringar
spela en stor roll i den resan. Deras attityder och

Om undersökningen.
Utförd av: Ungdomsbarometern
På uppdrag av: The Hunger Project Sverige
Intervjumetod: Onlineundersökning
Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 16–25 år
Fältperiod: 8:e april – 17:e april 2020
Antal intervjuer: 1005 st.

kunskaper kring utvecklingsfrågor som visas i den här
rapporten blir därför en inblick i vilken framtid vi går till
mötes. Tidigare rapporter från Ungdomsbarometern om
Generation Z visar att ungdomars syn på framtiden blir
allt dystrare samtidigt som de upplever att deras möjligheter att förändra samhället ökar (Ungdomsbarometern,
2019, “Generation Z”). I den här rapporten vill vi ta reda
på om samma trend även gäller för hungerfrågan.

KONTEXT & SAMMANFATTNING

Sammanfattning av resultaten.
Positiv tilltro till avskaffandet av hunger

70 procent av de tillfrågade ungdomarna tror att hungern
går att avskaffa helt, varav en sjundedel tror att vi snart
är där. Killar tror i större utsträckning att vi är nära att
avskaffa världshungern, medan tjejer tror att vägen dit är
betydligt längre.

Klimat och miljö viktigare än hunger

6 av 10 anser att miljö- och klimatfrågor är de viktigaste
utvecklingsområdena på global nivå. Hela 70 procent av
de tillfrågade tjejerna tycker att klimatfrågan är en av de
absolut viktigaste frågorna. Hungerfrågan kommer
betydligt längre ner på listan, som nummer 8 av 9
möjliga alternativ. 3 av 10 rankar hunger som en av de
viktigaste frågorna.

Omfördelning, bistånd och engagemang ska
minska hungern

När de unga själva får föreslå vad som behöver göras för
att minska hungern anser 40 procent att omfördelning
av resurser, bidrag och bistånd är de bästa lösningarna.
Beroende på hur mycket man tjänar eller hur stort ens
befintliga kapital är, föreslås man ge procentuella bidrag
eller skatter. Detta både på individuell och nationell nivå
– de resursstarka ger till de mindre resursstarka. Andra
återkommande svar är att låta fler människor utbilda sig,
se över produktionskedjor för livsmedel och att länder
ska samverka mer på global nivå.		

”

Jag tror på ett bra samarbete mellan
olika länder, stater och regioner. Att
de som har hjälper de som inte har.
Jag tror verkligen att det lönar sig för
de som ger också. Jag tänker att de
som inte hade mat, när de sen får mat
så blir de ju starkare och kan ge
tillbaka. Jag tror att alla vinner på
att vara generösa.
Tjej, 17 år.

Ideella organisationer viktiga för kunskapsinhämtning

När ungdomar ska söka information om utvecklingsfrågor uppger varannan tjej att de vänder sig till ideella
organisationer. Av killarna gör enbart en femtedel
samma sak. Totalt sett väljer de flesta ungdomar helst
att vända sig till forskare och myndigheter för att söka
tillförlitlig information.

Statens ansvar att avskaffa hunger

60 procent anser att det är statens och den offentliga
sektorns ansvar att avskaffa hunger. Däremot upplevs
internationella organisationer som FN och EU ha större
möjlighet att göra det. Individer och ideella organisationer
rankas lågt både gällande ansvar och möjligheter, medan
företag anses ha betydligt större möjlighet att bidra till
en värld fri från hunger.

Ungas kunskap om hunger inte övertygande

På de rena kunskapsfrågorna imponerar ungdomarna
inte. Svaren fördelas ofta väldigt jämnt över de tre
alternativ som ges vilket indikerar att det finns en stor
osäkerhet kring frågorna. Inte heller de ungdomar som
anser att minskad hunger är en av de viktigaste globala
frågorna verkar ha särskilt stor kunskap i ämnet.

RELEVANS

Vilka utvecklingsfrågor tycker
ungdomar är viktiga?
Nyligen genomförda marknadsundersökningar med ungdomar i åldrarna 16–25
visar att den viktigaste politiska frågan för dem just nu är klimat- och miljöfrågan
(Ungdomsbarometern, 2019, “Generation Z” och Kantar SIFO, 2019, “Ung opinion”).
I det här avsnittet tar vi reda på om samma trend gäller för utvecklingsfrågor
globalt, och även varifrån ungdomar inhämtar kunskap i frågorna.

FRÅGA 1

Vilka samhällsfrågor på global nivå
känns viktigast för dig?
Sex av tio unga anser att miljö- och klimatfrågan är den viktigaste på global
nivå. Tjejer har fler hjärtefrågor än killar, men ungefär lika många tycker att det
känns viktigast att minska hungern i världen. Störst skillnad mellan könen råder
vid frågor om jämställdhet, miljö- och klimat och ojämlikhet. I alla tre fall rankar
betydligt fler tjejer dessa frågor som viktiga jämfört med killar.
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RELEVANS

”

Det behövs politiker som tänker
globalt och inte endast på ens
eget land, samt att vi människor
försöker ekonomiskt hjälpa de
som behöver det.
Tjej, 18 år.

FRÅGA 2

När du vill lära dig mer om de samhällsfrågor
du är intresserad av, var vänder du dig?
Tjejer vänder sig i dubbelt så hög utsträckning till ideella organisationer jämfört
killar när de vill lära sig mer om de samhällsfrågor som de är intresserade av. För
tjejer är ideella organisationer den tredje viktigaste kanalen för att lära sig mer om
samhällsfrågor. Forskare och myndigheter är vanligast att unga totalt sett vänder
sig till för information. Unga med svensk bakgrund vänder sig till fler källor överlag.
Unga med utländsk bakgrund vänder sig i högre utsträckning till Youtubers, som är
den fjärde viktigaste informationskanalen för dem vad gäller samhällsfrågor.
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KUNSKAP

Vad vet ungdomar om hungersituationen i världen?
We Effect har de senaste åren genomfört undersökningar för att ta reda på hur många som
känner till de Globala målen i Agenda 2030. Enligt den senaste undersökningen från 2019
(We Effect, 2019, “Bara hälften av svenskarna känner till de globala målen”) kände hälften
av de tillfrågade till något globalt mål, men ingen kunde nämna målet om “Ingen hunger”
som ett av de 17 målen. Idag lever cirka 690 miljoner människor i hunger, en siffra som
stigit de senaste fem åren.
I sviterna av Coronakrisen beräknas dessutom antalet människor som hamnar i hunger öka med
uppemot 130 miljoner människor vid slutet av 2020 (FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO, 2020, “State
of Food Security and Nutrition in the World”). I det här avsnittet tar vi reda på vad ungdomar
vet om hungersituationen i världen just nu genom att ställa ett antal övergripande frågor med
utgångspunkt i den, vid undersökningstillfället, senaste hungerraporten från FN (FAO, 2019, “The
State of Food Security and Nutrition in the World”).

FRÅGA 3

Hur många människor i världen
tror du lever i hunger?
Även om antalet som svarat ’Osäker/vet inte’ är få, indikerar
de spridda svaren att unga har låg kunskap om frågan. En
tredjedel anger det rätta alternativet, men det behöver inte
betyda att alla de är säkra på sin sak. Spridningen av svaren
tyder snarare på motsatsen.
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Tjej

Kille

750-1000 miljoner

Total

Osäker/vet inte

Hunger definieras som en obekväm
eller smärtsam känsla som har orsakats av
otillräckligt med energi från matkonsumtion.
822 miljoner uppgavs leva i hunger vid
undersökningstillfället i april 2020. I den senaste
hungerrapporten från FN (FAO, IFAD, UNICEF,
WFP & WHO, 2020, “State of Food Security and
Nutrition in the World”) är siffran korrigerad till
690 miljoner människor. Hungern i världen
minskar dock inte, den ökar för femte året i rad
enligt rapporten. Däremot har en stor mängd
data inkommit till den senaste undersökningen,
bland annat från Kina, vilket gör att den tidigare
uppskattningen är korrigerad nedåt.

KUNSKAP
FRÅGA 4

I vilken världsdel tror du att flest
människor lever i hunger?
Tre av fyra tror att Afrika är den världsdelen i vilken flest människor lever i hunger, något
ännu fler unga som anser att hungerfrågan är en viktig global fråga instämmer i. Detta är
den kunskapsrelaterade fråga som ungdomar verkar vara säkrast på. I detta fall har de dock
fel – flest antal människor i hunger lever i Asien. Däremot har Afrika den största andelen
människor i som lever i hunger. Ungdomarnas svar tyder dock på en generell bild av att
människor i Afrika har det sämre ställt än människor i övriga världen.
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RÄTT SVAR:

15%

381 miljoner människor, dvs. cirka 55
procent, av de som lever i hunger bor i
Asien. Näst flest människor som lever
i hunger bor i Afrika – där befinner sig
250 miljoner människor i hunger. Afrika
är också den kontinent där störst andel
av befolkningen lever i hunger. Var femte
afrikan lever i hunger, jämfört med
cirka var elfte asiat. (FAO, IFAD, UNICEF,
WFP & WHO, 2020, “State of Food Security
and Nutrition in the World”)
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FRÅGA 5

Vilka samhällsgrupper tror du har
sämst möjlighet att äta sig mätta?
Tjejer tror i högre utsträckning att barn och kvinnor är de samhällsgrupper som har sämst möjlighet att äta sig mätta. De personer som
anser att hunger är den viktigaste samhällsfrågan tenderar också i lite
större utsträckning att tro att barn och kvinnor är mest utsatta för hunger.
RÄTT SVAR:
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18%

Män

6%

Ingen skillnad

6%

Osäker/vet ej

6%

En stor del av världens problem med
fattigdom och hunger beror på att
kvinnor inte har samma sociala eller
ekonomiska ställning som män.
60 procent av de som lever i hunger är
idag kvinnor (WFP USA, https://www.
wfpusa.org/women-are-hungrier-infographic/). Barn är också särskilt utsatta
och varje år dör 2,5 miljoner barn före
femårsåldern på grund av undernäring
(https://unicef.se/fakta/undernaring).

De som tycker att hunger
är en viktig fråga

KUNSKAP
FRÅGA 6

Hur tror du trenden ser ut
gällande världshungern?
Flest uppger att världshungern ökar, men
skillnaderna är små och överlag verkar frågan
vara svår att besvara. Spridningen på svaren
pekar på att ungdomarna inte har en klar bild
om hungern ökar, minskar eller är oförändrad
från år till år.

39%
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30%
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28%

35%

27%

7%

Den ökar

Den minskar

Tjej

Stabil från år till år

Kille

RÄTT SVAR.

6%

6%

Osäker/ vet inte

De senaste årtiondena har vi sett stora positiva
förändringar vad gäller antalet människor som lever
i hunger. Sedan år 2000 har antalet hungriga minskat
med nästan 100 miljoner människor, vilket tyder
på att det går att avskaffa hungern i världen. Tyvärr
går trenden just nu åt fel håll. De senaste fem åren
har världshungern ökat och har återgått till siffror
som uppmättes för ett decennium sedan. Antalet
människor i hunger beräknas dessutom öka kraftigt
under 2020 på grund av Coronapandemins utbrott
(FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO, 2020, “State of Food
Security and Nutrition in the World”).

Total

FRÅGA 7

Vilka tror du är de främsta orsakerna
till att hunger i världen ökar?
Majoriteten tror att krig och konflikter är huvudanledningen till
att hungern ökar i världen. Därefter är klimatförändringarna det
alternativ som flest angav som svar. Något fler tjejer väljer dessa två
alternativ, medan killar i något högre utsträckning är osäkra eller
tror att det beror på en annan anledning än de som är listade.
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RÄTT SVAR.
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Klimatförändringar, konflikter och höjda
matpriser är de övergripande orsakerna till
ökningen. Klimatvariationer påverkar regnmönster och jordbrukssäsonger, samt klimatextremer såsom torka och översvämningar leder
till matosäkerhet. Väpnade konflikter förstör
infrastruktur och hela matsystem vilket gör att
människor hamnar i akut hunger. Ekonomiska
nedgångar leder till arbetslöshet och fattigdom
som i sin bidrar till ökad hunger. Ytterligare ett
stort hinder den höga kostnaden för näringsrika livsmedel (FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO,
2020, “State of Food Security and Nutrition in
the World”).

KUNSKAP
JÄMFÖRELSE

Påverkas kunskap och attityd
kring hunger av uppfattningen
om frågans relevans?
I typfallet finns det inget starkt samband mellan att se minskad
hunger som en viktig global fråga och att ha stor kunskap i ämnet,
även om vi kan ana några mindre skillnader.
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Tror du att hungern i
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helt och hållet?

De som tycker att hunger är en viktig global fråga
Total
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”
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Hunger är en större strukturell fråga
som hänger samman med fattgidom
och ojämlik fördelning av välstånd i
världen. Det krävs självklart insatser
som har direkt effekt i form av t.ex.
bistånd till särskilt utsatta områden,
men långsiktigt krävs en jämnare
fördelning av välstånd.
Tjej, 18 år.

24%
20%

ATTITYD

Tror ungdomar att världshungern går att avskaffa?
FN:s alla 193 medlemsländer har enats om att avskaffa hunger till 2030. Det är ett av de
Globala målen i Agenda 2030. Men kommer vi nå dit? De senaste fyra åren har hungern
ökat igen efter flera år av stadig minskning och uppgår idag till siffror som uppmättes för
ett decennium sedan (FAO, IFAD, UNICEF, WFP & WHO, 2020, “State of Food Security and
Nutrition in the World”). I det här avsnittet tar vi reda huruvida ungdomar tror att världshungern
går att avskaffa, och i så fall vad som bör göras för att nå dit samt vem som har ansvaret och
möjligheterna att genomföra de förändringar som krävs.

FRÅGA 8

Tror du att hungern i världen går att
avskaffa helt och hållet?
Nära två av tre unga tror att det går att avskaffa hungern i världen, men att det
krävs mycket arbete för att nå dit. Killar är mest optimistiska och tror i högre
utsträckning än tjejer att vi snart nått målet om att avskaffa hungern i världen.
Tjejer är generellt sett också positiva då två tredjedelar tror att hungern går att
avskaffa, men att det krävs mycket arbete för att nå dit.
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7%

7%
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ATTITYD
FRÅGA 9

Vilka aktörer anser du ha störst
ansvar respektive störst möjlighet
att motverka hunger i världen?
Tjejer tycker i högre utsträckning att den offentliga sektorn och
internationella organisationer har både ansvar och möjligheter att
motverka hungern i världen. Killar lägger större vikt vid den
enskilda individen, än vad tjejer gör.

70%
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Det offentliga (t.ex. stat, kommun eller region)

Störst ansvar att
motverka hungern.

Störst möjlighet att
motverka hungern.
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56%

Ideella organisationer

49%

25%
17%
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35%

Individen

38%

21%

De offentliga
(stat, kommun, region)

Internationella
org. (EU/FN)

Marknaden/
företagen

Ansvar att motverka hunger

”

Jag tror att man borde se
världen som EN plats och inte
fokusera för mycket på länder,
och dela upp resurserna vi har
så jämnt vi kan över världen.
Kille, 25 år.

18%

Individen

18%

Tjej
Kille
Total

21%

Ideella
organisationer

Möjlighet att motverka hunger

23%
18%

Internationella organisationer anses ha störst
möjlighet att avskaffa hungern. Däremot anses
ideella organisationer och marknaden ha större
möjligheter än vad de har ansvar.

ATTITYD
FRÅGA 10

Vad tror du behöver göras
för att minska hungern bland
människor i världen?
Ungdomarnas öppna svar kring vad som
behöver göras för att avskaffa hunger varierar,
men det går att hitta några trender. Majoriteten
föreslår lösningar på global nivå som att
omfördela resurser rättvisare, genomföra
biståndsinsatser i länder drabbade av hunger,
att nationer ska samverka mer och bättre, att
alla ska ha tillgång till likvärdig utbildning och
att produktionsvillkoren för mat ska förbättras.
En del ungdomar blickar däremot inåt och
pekar på det egna ansvaret, som att förändra
sina matvanor och konsumtionsmönster och
att som privatperson bidra med engagemang
och pengar till organisationer som arbetar med
hungerfrågan.
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FÖRÄNDRINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ

Gåvor och engagemang (11%)

Att ge av det man kan, oavsett om det är pengar eller
tid, tror unga är viktigt för att bidra med resurser till att
avskaffa världshungern. Bidrag och bistånd är bra, men
något som också anses behövas och vara viktigt när vi
frågar unga, är att hjälpa till på plats om och när man

Förändrad attityd kring konsumtion (3%)

Något man också kan göra som individ för att hjälpa till
att minska hungern i världen, verkar enligt unga vara
att förändra sitt mindset. Att de människor som har det
gott ställt, inte ska kräva mer och mer utan istället sträva
efter att skapa balans och måttfullhet. Som exempel ges
minskad eller måttfull konsumtion.

Beteende kring mat (2%)

För en del unga är ett konkret sätt att arbeta mot en
minskning av hungern i världen att förändra sitt eget sätt
att äta, vilket de menar får större effekter än enbart för
den egna individen. En del i detta är att äta mindre kött
och mer vegansk kost, som i sin tur inte är lika resurskrävande vid produktion. Utöver kostval tror unga på att
inte överkonsumera och slösa på resurser.		
FÖRÄNDRINGAR PÅ GLOBAL NIVÅ

Omfördelning av resurser (19%)

Var femte ungdom tycker att omfördelning av resurser är
det bästa sättet att angripa hungerfrågan på. Beroende
på hur mycket man tjänar eller hur stort ens befintliga
kapital är, föreslås man ge procentuella bidrag och
skatter, både som individ men framför allt som nation.

Bistånd och bidrag (10%)

Bidrag och bistånd anses vara en viktig del i arbetet för
att minska hunger i drabbade länder, men biståndet
bör ges med villkor om uppföljning för att säkerställa att
pengarna används till rätt saker. Många unga föreslår
också alternativ till ekonomiskt bistånd, som att aktivt
arbeta i berörda länder med utbildning etc.

Produktion och jordbruk (8%)

En viktig aspekt som lyfts är huruvida maten som
produceras får stanna i det land det odlas och hur
relationen mellan export och behov i produktionslandet
ser ut. Sett till tillgång i länder som är särskild drabbade
av hunger, verkar däremot tillgång till rent vatten vara en
av nyckelfrågorna för unga.

Global samverkan (7%)

Enligt unga är det viktigt att inte låta landsgränser
begränsa arbetet mot hunger, vilket bland annat
möjliggör smidigare logistik så att mat kan nå fram till
de som är i störst behov och de som är mest utsatta.

Ökad och likvärdig utbildning (5%)

Möjlighet till utbildning bör finnas överallt och vara
tillgänglig för alla, speciellt kvinnor. Fler utbildade
människor bidrar till färre människor som lever i
fattigdom och hunger, enligt en del unga.

Demokrati och politiskt ledarskap (5%)

En del unga pekar på vikten av tydligt politiskt ledarskap
i de länder där en stor andel av befolkningen lever i
hunger. Mer demokrati och mindre korruption ses som
viktiga led i att se till att landets resurser används rätt.

SLUTSATS

”

Jag tror att vi behöver minska barnadödligheten
så människor inte skaffar så många barn. På så
sätt kan föräldrarna ge tillräckligt mycket mat till
barnen. Det behövs även mer sexualundervisning
så att man lär sig konsekvenserna av sex och
förhoppningsvis skaffar färre barn.
Tjej, 16 år.

Vad betyder det här?
Det finns mycket hopp att ta med sig från den här undersökningen. En majoritet av de
tillfrågade ungdomarna är övertygade om att hungern går att avskaffa. 60 procent tror
att det finns en hel del kvar att göra för att nå dit, medan ytterligare 10 procent tror att
vi snart är där. Där är The Hunger Project helt överens med ungdomarna – hungern går
att avskaffa. Hungern handlar inte primärt om tillgång till mat – det finns mat så att det
räcker att mätta jordens befolkning. Världshungern handlar om snedfördelade resurser
och om rättigheter som inte blir tillgodosedda. Rätten till utbildning, till anständiga
arbetsvillkor, till vatten, till jämställdhet, till demokratiska styrelseskick, för att lyfta några.
När det gäller utgångspunkten för att avskaffa hungern
är läget däremot något dystrare. På frågan om världshungern ökar, minskar eller ligger stabilt på samma nivå
är ungdomarna osäkra – svaren fördelas jämnt över de
tre alternativen. Faktum är att hungern i världen ökar.
På grund av Coronapandemins efterdyningar beräknas
denna ökning bli ännu mer markant och allvarlig under
2020 och förmodligen även en tid till efter det. Andelen
människor som hamnar i akut hunger beräknas öka
med uppemot 130 miljoner människor under 2020, en
ökning med nästan 20 procent.

Vem bär ansvaret för att minska hungern?

Enligt ungdomarna är det framför allt världens nationella
stater som ska lösa hungerfrågan. Organ som FN och
EU ges också stort ansvar att vara en del av lösningen.
Och visst är det så att världens nationer har ansvaret för
att avskaffa hungern – det beslutades i september 2015
när 193 FN-länder skrev under Agenda 2030 och särskilt
mål 2 som handlar om att hungern ska vara avskaffad till
2030. När det gäller möjligheten att avskaffa hungern litar

ungdomarna inte i samma utsträckning på nationernas
förmågor. De anses ha 20 procentenheter större ansvar än
möjligheter att lösa problemet. Något som är intressant
är ungdomarnas tilltro till marknaden och företagens
möjligheter att avskaffa hunger. 4 av 10 ungdomar tror
att företagen är de som har störst möjligheter att driva
utvecklingen som leder till en värld fri från hunger.
Ideella organisationers roll
Vi ideella organisationer då – vilken roll ska vi spela
enligt ungdomarna? Den här undersökningen visar
tydligt att ungdomarnas tilltro till att vi inom civilsamhället ska lösa hungerfrågan är ganska låg, och
vårt ansvar är ännu lägre – kring 10 procent. Det som
är intressant är däremot att undersökningen visar att
ungdomar i stor utsträckning söker sig till ideella
organisationer för att skaffa sig kunskap om utvecklingsfrågor. Hälften av tjejerna i undersökningen uppger att
de går till ideella organisationer i första hand när de vill
veta mer om någon global samhällsfråga.

SLUTSATS

Stor möjlighet att öka medvetenheten

Det för oss in på kunskapsresultatet av undersökningen.
Det går inte att dra några generella eller stora växlar på
resultatet, eftersom frågorna var begränsade och inte
heltäckande. Men de ger ändå tydliga indikationer på att
ungdomars kunskap om hungersituationen i världen inte
helt stämmer överens med verkligheten. Ungdomarna
är osäkra på antalet människor som lever i hunger, var
i världen hungern är störst och huruvida hungern ökar
eller minskar. Här har vi som ideell organisation både ett
ansvar och en stor möjlighet att arbeta med informationsspridning för att öka medvetenheten om hungersituationen.

Dags att öka känslan av allvar

Det framgår tydligt att ungdomar anser klimatfrågan
vara det absolut viktigaste utvecklingsområdet just nu.
Allvaret i klimat- och miljöfrågan är något blivit mer och
mer aktuellt de senaste åren, både genom medial
rapportering och aktivistaktioner världen över. Kunskap
har lett till engagemang, och engagemang har skapat
nyfikenhet att öka kunskapen. Vad som triggar vad
är svårt att avgöra, men det som går att slå fast är att
intresset för klimatfrågan är stort bland ungdomar och
att en del kan ha att göra med uppfattningen om allvaret
i frågan. Att öka känslan av allvar gällande hungersituationen i världen, en situation som alltså blir allt mer
dyster, borde vara en nödvändig väg att gå för att också
öka engagemanget för frågan. Där är informations- och
kunskapshöjande insatser viktiga komponenter och
något som vi ideella organisationer är vana att arbeta
med. Den här undersökningen visar, glädjande nog, att
trovärdigheten för det vi säger är hög och att ungdomar
gärna vänder sig till oss för att öka sina kunskaper om
samhälls- och utvecklingsfrågor. Det bör vi ta tillvara på.

Förändrat mindset på global och indivuduell nivå

Det är väldigt intressant att ta del av vad ungdomarna
själva anser är de viktigaste åtgärderna som bör tas för
att hungern i världen ska avskaffas. Den största trenden
är lösningar som innebär att resursstarka länder och
privatpersoner ska dela med sig till de länder som inte
har samma resurser. Det finns ett starkt rättvisepatos
som genomsyrar många ungdomars svar. Anledningen
till att hunger existerar är som tidigare nämnts ojämn
och orättvis fördelning av resurser och förutsättningar.
Men i orsaken finns också lösningen. Hunger är den
största globala utvecklingsfråga som faktiskt går att lösa
helt och hållet. Alla förutsättningar finns, det handlar om
ett förändrat mindset – både på global och individuell
nivå. Något ungdomarna pekar på när det gäller just
förändringar av mindset är deras förhållande till
konsumtion. En del menar att lösningen ligger i att äta
mindre kött, att konsumera mindre, att ge mer av sina
intäkter till civilsamhället osv. The Hunger Projects idé
handlar om ett förändrat mindset på alla nivåer och i alla
delar av kedjan. Ett förändrat konsumtionsbeteende hos
en ung i Sverige är ett steg i riktningen mot en värld fri från
hunger, på samma sätt som det är för en småbrukare i
Uganda att att delta i en utbildning i ekologiskt jordbruk.

Stor tilltro till bistånd

På global nivå menar ungdomarna att omfördelning
av resurser är den viktigaste lösningen. De poängterar
också att biståndet ska kontrolleras noga och att det är
viktigt att pengarna hamnar i länder där de demokratiska
systemen är välfungerande. Här har vi som ideella organisationer ett stort ansvar att bära. Både när det gäller
att påverka myndigheter och stater att arbeta med mål 2
i Agenda 2030 om “Ingen hunger”, men också genom att
se till att det biståndet vi tar del av faktiskt ger det
resultatet vi önskar. Undersökningen visar en stor tilltro
bland ungdomar till bistånd som finansieringsmodell
vilket är positiva nyheter. Men det är en trovärdighet
som ska förtjänas genom att kunna påvisa goda effekter.

AVSÄNDARE

Vem står bakom den här undersökningen?
Denna marknadsundersökning är genomförd av Ungdomsbarometern, på uppdrag
av The Hunger Project Sverige. The Hunger Project är en ideell organisation vars
vision är en värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett
hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över. Med kvinnor i
fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom.
Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.
Vårt svenska kontor finns i Stockholm, här arbetar vi med informationsspridning,
kommunikation och insamling.
Undersökningen har genomförts med hjälp av Sidabidrag förmedlade via ForumCiv.

