Ingen skal sulte
Sammen skal vi utrydde sult for 500 000 mennesker

#nullsult
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Den store
sultkrisen

Verden står overfor den største sultkatastrofen
siden andre verdenskrig. Et av ni mennesker i
verden sulter, 821 millioner barn og voksne.
•

113 millioner mennesker er akutt underernærte
og risikerer å dø av sult.
Over 150 millioner barn lider av veksthemning
som bremser deres potensial.
Sult er en hovedårsak til att 66 millioner barn
ikke lærer på skolen.
Sult og feilernæring er den største globale
helsetrusselen.
Antall mennesker som sulter øker.

•
•
•
•

Hovedårsakene til sult er konflikt og klimaendringene. Vi har kunnskapen for å utrydde sult, og
FNs bærekraftsmål 2 forplikter alle land til å utrydde
sult innen 2030, men kampen mot sult har ikke vært
prioritert. Det kan vi ikke godta.
Med NRK TV-aksjon 2020 vil vi gjøre et krafttak for å
utrydde sult for 500 000 mennesker. Flertallet av de
som sulter, er matprodusenter. Vi skal derfor sikre
disse hjelp til selvhjelp gjennom bærekraftig nødhjelpsrespons og støtte til klimatilpasset landbruk
for dem som rammes av klimaendringene. Når en
fattig småbonde eller flyktning får litt hjelp på vei,
får de raskt nok mat på bordet og snur livssituasjon
for seg og familien.

Dette er Caritas
•
•

•
•

•

Caritas Norges hovedmål er å utrydde sult.
Siden 1956 har vi drevet med nødhjelp og
støttet småbønder i utviklingsland i Afrika,
Asia og Latin-Amerika med klimarobust
landbruk for økt matproduksjon.
Hvert år hjelper Caritas Norge mer enn
500 000 mennesker til matsikkerhet.
Vi er en del av et nettverk bestående av
165 Caritas-organisasjoner som opererer i nær 200 land, og samarbeider med
Verdens matvareprogram (WFP) i mer enn
20 land.
Caritas er tilstede før, under og etter
kriser, og arbeider for å sikre alle, uansett
bakgrunn eller religion, et liv uten sult og
fattigdom.

Hvorfor bør TV-aksjonen
2020 gå til å bekjempe sult?
• Antall mennesker som sulter øker.
• Vi vet hvordan sult kan utryddes, men ressursene mangler.
• FNs bærekraftsmål 2 forplikter alle land til
å utrydde sult.
• Nordmenn bør gis mulighet til å engasjere
seg i kampen mot sult.
• En bred mobilisering for å utrydde sult kan
snu utviklingen.
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Årsaker til sult
Konflikt, dårlig styresett, klimaendringer, fattigdom
og manglende likestilling fører til sult.

Sult tar flere liv enn våpen i konflikt

Rundt 60 prosent av de som sulter lever i land med
konflikt. Matproduksjonen stopper ofte opp fordi
bøndene ikke tør å dyrke mat på åkrene av frykt for å
bli angrepet. Prisene på tilgjengelig mat øker dramatisk, og markedsplasser kan være et bombemål i krig.
Mat brukes også som et strategisk våpen ved å sulte ut
motparten og sivilbefolkningen. Når sulten truer, kan
gutter og menn la seg rekruttere til opprørsstyrker og
terrorgrupper mot mat, slik at de og familien overlever.
I Sahel-regionen i Afrika har økende grad av konflikter
og terror- og islamistgrupper påvirket matsikkerheten. Et sort antall væpnede grupper driver etnisk vold,
tyveri av kveg og kjemper om tilgang til vann og dyrkbar jord. Samtidig herjer islamistgrupper som Boko
Haram. Millioner av mennesker står uten muligheter til
å overleve uten hjelp utenifra. I Sør-Sudan ligger store
deler av landet brakk, selv om jorda er fruktbart, på
grunn av konflikt mellom myndighetene og opprørere.
Matvareprisene har skutt i været.

KONSEKVENSENE AV SULT OG
UNDERERNÆRING ER BRUTALE
DØD 36 millioner mennesker dør hvert år

av sultrelatert sykdom. Det tilsvarer 21 000
mennesker hver dag. 15 i minuttet. 1 hvert 4
sekund. Tre millioner av disse er barn under
fem år.

VEKSTHEMMING Under- og feilernæring

de første 1000 dagene av et barns liv kan gi
uopprettelige helseskader. 206 millioner barn
under fem år får i dag ikke nok næring til å utvikle seg normalt. Det kan svekke deres læring,
og øke risiko for sykdom og død.

LÆREVANSKER 66 millioner barn går sultne
på skolen hver dag, det gjør det vanskeligere å
lære. Sult er en av de viktigste årsakene til den
globale læringskrisen, ifølge Verdensbanken.
INNTEKTSTAP Det er påvist sammenheng
mellom sult i barndommen og lavere inntekt
enn gjennomsnittet som voksen. Sult fører til
økonomiske konsekvenser for familier, lokalsamfunn og for landets økonomi.
MIGRASJON 1 prosent økning i sult fører til
2 prosent økning av folk som migrerer til naboland eller Europa.
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Dårlig styresett, korrupsjon og feilslåtte politiske
reformer er en annen viktig årsak til sult. Selv om et
land har store ressurser, er det ikke sikkert det gagner
folket. Og i økonomiske nedgangstider er det de
fattigste som rammes hardest.
Det tidligere mellominntektslandet Venezuela
opplever en økonomisk og humanitær katastrofe,
en saktegående krise, der sult og død sniker seg på.
Siden 2014 har inflasjonen vært på 2000 prosent, og
en gjennomsnittlig månedsinntekt rekker kun til et
dusin egg. Mange har flyktet, men mange som blir
igjen trenger mye hjelp til å overleve.
Til tross for store naturressurser, gjør konflikt og fattigdom på grunn av dårlig styresett at 70 prosent av
innbyggerne i DR Kongo i dag lever uten tilstrekkelig
tilgang til mat.

Klimaendringer truer livsgrunnlaget

Klimaendringer i form av ekstremvær, tørke og
flom påvirker alle deler av verden, men de fattigste
rammes hardest. Millioner av småbønder lever på
klimaendringenes frontlinje, og opplever hvert år at
avlingene deres blir ødelagte på grunn av lengre tørke
eller for mye regn. Endringer i lokale forhold, som for
eksempel klima og vanntilførsel, kan gjøre at jordbruksteknikker som tidligere fungerte ikke gjør det
lenger.
Utfordringene ses tydelig i store deler av Afrika sør for
Sahara. Sahel-regionen, det tørre savannebeltet rundt
Sahara-ørkenen, er i tillegg til konflikt også rammet
hardt av klimaendringene. Store deler av befolkningen i Mali, Niger og Nigeria livnærer seg av landbruk,
og konsekvensene er store når avlingene uteblir på

grunn av stadig lengre perioder med tørke. For å
unngå å sulte, forlater mange hjemstedet på jakt etter
bedre muligheter. De senere årene har særlig Niger
blitt et transittland for folk i regionen som forsøker å
ta seg til Europa. Mange omkommer på reisen gjennom Sahara-ørkenen og oppnår aldri drømmen om et
bedre liv.

Fattigdom og manglende likestilling

Menneskene som selv er matprodusenter i fattige
land utgjør flertallet av dem som sulter. 60 prosent
er jenter og kvinner. I Afrika Sør for Sahara, mangler
småbøndene det meste for å kunne drive effektivt
landbruk, som for eksempel gode såfrø, redskaper,
vanningsanlegg og tilgang til kreditt. Mange fattige
bønder får heller ikke den utdannelsen og veiledningen de trenger for å kunne dyrke mest mulig effektivt.
Dårlig infrastruktur samt manglende muligheter for
transport, lagring og videreforedling av avlingene gjør
det i tillegg vanskelig for bønder som produserer med
overskudd å få solgt varene sine på markedet og skape seg en inntekt. Uten tilgang til ressurser, markeder
og oppdatert kunnskap fanges mange småbønder i
dag i en selvforsterkende spiral av fattigdom og sult.
Kvinnelige småbønder i Afrika har dårligere tilgang
enn menn til jord, kreditt og andre innsatsfaktorer
som vil øke produksjonen. Utdannelse og veiledningstjenester for bønder er oftere tilgjengelig for menn.
Resultatet er at kvinner produserer mindre mat på
tilsvarende areal. Det er anslått at hvis kvinner hadde
samme tilgang til ressurser og kunnskap som menn,
ville 150 millioner færre mennesker sultet i verden.

3

Vi skal utrydde sult for en halv million
Med midler fra NRK TV-aksjonen skal vi sikre matsikkerhet for minst 500 000
mennesker gjennom nødhjelpsrespons og utvikling av et bærekraftig, klimatil
passet landbruk.

I mange situasjoner vil de ulike aktivitetene kombineres. En humanitær krise kan for eksempel gå fra å være en
akutt situasjon der direkte matutdeling er eneste måte å hindre at folk sulter, til en situasjon der flyktninger i
sine nye hjem produserer egen mat etter opplæring.
Vi skal fokusere på mennesker som er spesielt sårbare som barn, kvinner og fattige småbønder. Dersom småbønder – kvinner og menn - får tilstrekkelige ressurser og opplæring så vil de både kunne dyrke nok mat til seg
selv og familien sin, og bidra til matsikkerhet for andre gjennom salg. Det er en bærekraftig vei ut av sult.

Bærekraftig nødhjelpsrespons
LIVREDDENDE MATVAREHJELP.

Mange har mistet alt de eier og er svake
etter dager, uker eller måneder på flukt
fra konflikt eller naturkatastrofer. De er ofte ute av
stand til selv å skaffe mat. Med mat, matkuponger
eller kontanter for å kjøpe matvarer lokalt, sikrer
Caritas alvorlig underernærte barn og voksne livreddende mat. Med matkuponger kan de kjøpe mat på
lokale markeder og slik støtte lokalt næringsliv.

CASH FOR WORK. Flyktninger eller

lokalbefolkning utfører gjenoppbyggende
arbeid mot kontanter; «cash for work». Ofte er veier,
vanningssystem og markeder ødelagt i krig eller
naturkatastrofe. Gjennom å bidra med meningsfylt
arbeid som er viktig for matproduksjon og varetransport får folk også penger til mat.

ERNÆRING TIL KVINNER OG BARN
UNDER 5 ÅR. Barn under 5 år, gravide

og ammende kvinner er spesielt utsatt for under
ernæring i kriser. Caritas utfører helsekontroller,
og gir ekstra kosttilskudd og mat til barn, gravide
og ammende som er underernærte. Disse og andre
sårbare familier får samtidig informasjon om hva
som er den mest næringsrike maten, og opplæring
i hvordan å tilberede den.

KONFLIKTFOREBYGGENDE TILTAK.

Vår nødhjelpsinnsats inkluderer alltid konfliktforebygging. Gjennom gruppesamtaler kommer
lokalsamfunn frem til handlingsplaner for fred og
forsoning i deres område. De konfliktforebyggende
aktivitetene fører folk sammen på tvers av politiske,
etniske og religiøse skillelinjer. Arbeidet gjennom
føres i nært samarbeid med religiøse- og samfunnsledere, og organisasjoner.

Ernæringstilskudd redder liv i Venezuela:
.

I Venezuela har galopperende inflasjon ødelagt befolkningens
kjøpekraft. Den unge moren Yusmarely strever med å skaffe
nok mat til de tre barna sine. Matmangelen gjorde at vekten
raste ned for familiemedlemmene. Seks år gamle Grendimar
ble så tynn at hun gråt og sov seg gjennom dagen. Løsningen
ble det lokale Caritas-kontoret som har helsekontroller for
barn. Hun ble veid og målt, og konklusjonen var at hun trengte
oppfølging på grunn av underernæring. Gjennom mattilskudd
og kosttilskudd fra Caritas har Grendimar fått igjen helsen.
– Det Caritas har gjort er utrolig. De har bidratt til at mange
barn ikke lider av underernæring. Jeg blir så glad når jeg ser
Grendimar med masse energi. Hver dag veier hun mer, sier
Yusmarlely.
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Klimasmart landbruk
KJØKKENHAGER

Fattige familier og flyktninger får oppstartspakker for
kjøkkenhager for mer og næringsrik mat. De får klimarobuste såkorn som tåler tørke bedre, redskaper
og opplæring i effektive dyrkingsmetoder, og tilgang
til salgsmarkeder. 70 prosent av familiers matbehov
dekkes av kjøkkenhageinvesteringen. I områder der
sikkerhetssituasjonen fremdeles er utrygg, vil aktiviteter blant annet fokusere på opplæring i dyrking av
grønnsakhager nær husene, slik at familier er sikret
stabil tilgang på mat og kvinner ikke må ta uønsket
risiko ved å bevege seg ut på markene.

KLIMASMARTE TEKNIKKER

Småbønder får opplæring i klimasmarte teknikker
som øker avlingen på åkrene deres. Teknikkene
inkluderer samplanting av vekster for å redusere
risikoen dersom én avling skulle feile, planting av
trær i åkeren for å styrke jordsmonnet og beskytte
avlingen fra sol, jordras og flom, samt bærekraftige
metoder for gjødsling og håndtering av nye plantesykdommer og skadedyr. Caritas etablerer Farmer
Field Schools, en modell utviklet av FNs landbruksorganisasjon, der såkalte modellbønder får opplæring som enda flere bønder lærer av. Opplæringen
utføres alltid i samarbeid med lokale myndigheter.
Værvarslingstjenester via mobil sørger også for at
bøndene kan produsere mat selv om årstidene ikke
lenger følger sitt vanlige mønster.

FRØBANKER

Småbønder og lokalsamfunn sikres tilgang på gode
såfrø gjennom frøbanker som opprettes av Caritas.
Bønder som ikke har såfrø selv, kan låne frø fra frøbanken til å starte produksjon på betingelse av at de
setter såfrø tilbake i banken etter sesongen. Slik får
flere og flere tilgang til klimarobuste såfrø. Det gjør
også at bøndene kan dyrke flere ulike vekster enn
før, og slik få en mer næringsrik diett. Frøbankene

bevarer viktig genetisk materiale som ellers kunne
forsvunnet, særlig hvis et område rammes av dramatiske hendelser som flom, tørke, orkan og krig.

GODT HUSDYRHOLD

En ku, en geit eller noen kyllinger – det kan avgjøre
om en familie overlever eller dør av sult når avlingene svikter. Dyrene gir kjøtt, melk og egg, og de
kan selges for inntekt til nødvendig mat eller annet
utstyr. Caritas deler ut husdyr og gir opplæring i
godt husdyrhold husdyrhold slik at dyra holder seg
friske. Aktiviteten rettes spesielt mot kvinner, og gir
dem en ekstra inntekskilde.

FISKEOPPDRETT
Fisk er en viktig kilde til protein og næringsstoffer,
men det er ofte en mangelvare for dem som sulter.
Caritas gir flyktninger og lokalsamfunn mulighet til
å starte fiskeoppdrett. Folk mottar nødvendig utstyr
til en fiskedam eller fisketank, og de får opplæring.
Fiskeoppdrett er effektiv matproduksjon som bruker
lite areal.

SPARE- OG LÅNEGRUPPER

Gjennom opprettelse av spare- og låne- grupper vil
kvinner og menn kunne søke om finansiering til å
investere i egen bedrift, og tilbakebetale lånene når
investeringene begynner å gi avkastning. Dette vil
gi flere småbønder muligheten til å ta opp lån for å
utvikle sin gårdsdrift. Dermed skapes arbeidsplasser,
og færre vil måtte gå sultne til sengs.

TILGANG TIL MARKEDER

Mange av bøndene vil med denne typen hjelp til
slutt også produsere med overskudd. De vil da kunne selge det de ikke selv spiser på det lokale markedet, og slik skape seg en ekstra inntekt. Organisering
av bønder, konstruksjon av møller og andre muligheter for bearbeiding av produkter, vil bidra til at
småbøndene lettere får solgt sine varer.

Flyktninger blir matprodusenter
.

Martin Waru fra Sør-Sudan bor med kona og deres ni barn i flyktning
leiren Bidi-Bidi i Uganda. De har fått et jordstykke nær leiren,
men jorda er full av steiner og utfordrende å dyrke.
– Jeg har fått såkorn, redskaper og opplæring i effektive landbruksteknikker gjennom den Caritas-støttede Farmers’ Field School. Nå vet jeg
hvordan å maksimere produksjonen på jordlappen min, forteller Martin.
Han fikk også støtte fra Caritas til å etablere en spare- og lånegruppe
sammen med flere andre flyktninger. De har investert i geiter og kyllinger.
– Med inntektene fra grønnsakssalg og fra spare- og lånegruppen,
har jeg kjøpt tre madrasser, fire geiter som har blitt til ni nå, startet
mitt eget snekkerverksted og kjøpt en motorsykkel, sier han.
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Styrket for
fremtiden
Tv-aksjonen 2020 vil redde mennesker ut av sult.
Familier som nå bare kan spise ett måltid om dagen
eller noen ganger ingenting i det hele tatt, vil få spise
minst tre måltider om dagen samt få et mer næringsrikt og variert kosthold. Det gir en større gevinst
for både familiene som får hjelp og for samfunnet
rundt. Gjennom økt matproduksjon, cash for work
og tilgang til markeder, vil familier plutselig få en
inntekt. Slik vil de bli i stand til å ta styring over sine
egne liv. Erfaring viser at de fleste bruker den økte
inntekten til å betale for barnas skolegang, få tilgang
til grunnleggende helsetjenester, forbedre kummerlige boforhold og investere i egne bedrifter.
Barnas situasjon vil forbedres ved redusert underernæring og veksthemming. Det gjør dem i stand til å
konsentrere seg på skolen, gjennomføre utdanning
og få seg en jobb senere i livet. Også kvinners liv
endres, ved at mange av aktivitetene rettes direkte
mot kvinner får de mulighet til å delta i avgjørelser i
husholdningen i større grad enn før og i økonomiske
aktiviteter. Gjennom aktivitetene for klimasmart
landbruk blir familier og lokalsamfunn bedre rustet
til å motstå de negative konsekvensene fra klimaendringer og andre værfenomener.

Tidligere resultater
•
•
•
•

8 av 10 familier går fra ett til tre måltider
om dagen.
Småbønder får dekket 70 prosent av familiens matbehov gjennom året ved kjøkkenhager.
Småbønder øker sin inntekt med over 30
prosent etter opplæring i klimarobust landbruk.
110 000 mennesker i krig- og katastrofe
områder får årlig livreddende matvarehjelp

Nye jordbruksteknikker øker avlingene til kvinner
– Avlingene mine har økt etter at jeg begynte å
bruke de nye teknikkene jeg lærte av Caritas. Dette
har bidratt til at jeg kan gi barna mine mer næringsrik mat, sier ‘Mama’ Masgono fra Kisantu i DR
Kongo. Hun er enke og forsørger alene seks barn og
et barnebarn.
Blant teknikkene hun har lært av Caritas, er jorddekking, plante på linje og bruk av organisk gjødsel.
9 av 10 familier i prosjektområdet i Kisantu kan nå
spise tre måltider om dagen, mot ett måltid tidligere. De har også økt gjennomsnittsinntekten med 30
prosent på grunn av forbedrede dyrkingsmetoder
og bedre tilgang på såkorn. Dette gjør at ‘Mama’
Masgono og familien har bedre råd til for eksempel
helsehjelp
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Bærekraft i vår metode
For å unngå sultkatastrofer og hungersnød er det
nødvendig med en langsiktig tilnærming. Dagens
trend er at midler og ressurser til bekjempelse av
sult først kommer på bordet når FN erklærer en
humanitær krise. Da er det ofte for sent. Caritas
fokuserer på å styrke kapasiteten til lokale myndigheter og sivilsamfunn til å forebygge og respondere
raskt når sulten truer.

beid med forsknings- og fagmiljøer både i Norge og i
landene vi jobber.

Det finnes lokale Caritas-organisasjoner i alle landene som vi vil arbeide i med TV-aksjonen, og disse
vil være våre hovedsamarbeidspartnere. De lokale
Caritas er anerkjente humanitære aktører i landene,
og har lokalt ansatte med høy kompetanse og lokalkunnskap. Caritas har høy anseelse hos nasjonale og
lokale myndigheter. I tillegg til nasjonale kontorer
i hovedstedene, har Caritas alltid lokale kontorer i
områdene vi jobber. Disse strukturene ligger under
den katolske kirke, og er uavhengig av enkeltprosjekter og internasjonal støtte. Det vil si at Caritas
har tilstedeværelse både før, under og etter en krise.
Det gjør at vi kan respondere raskt med humanitær
hjelp, og samtidig følger opp og sikrer bærekraft av
denne innsatsen lenge etter at internasjonale hjelpeorganisasjoner har forlatt et område.

Caritas scorer høyt på Norads vurderinger av frivillige organisasjoner. I 2018 fikk vi innvilget ny fireårig
støtte fra Norad til matsikkerhetsprogrammer i
Afrika og Latin-Amerika, med høyeste score av alle
søkerne. Norads gjennomgang av de foregående
programmene konkluderte med at «…Caritas Norges
programmer har oppnådd meget sterke resultater
på brukereffektnivå og sannsynliggjort bidrag til
endringer på samfunnsnivå». Norads gjennomgang
av et utvalgt program (Zambia) konkluderte med at
det var “det mest kostnadseffektive programmet
som hadde blitt gjennomgått”. Caritas er de siste
årene også kåret som en av de mest effektive innsamlings- organisasjonene av bladet Kapital.

Våre partnere er solide og har lang erfaring med å
implementere matsikkerhetsprosjekter med internasjonal støtte. De har alle kapasitet til å implementere større programmer enn i dag.
Caritas arbeid koordineres alltid med lokale og
nasjonale myndigheter. I tillegg har vi gode samar-

Caritas Norge håndterer årlig et budsjett på 100
millioner. Pengene forvaltes etter strenge krav fra
norske myndigheter og internasjonale regnskaps- og
revisjonsstandarder. Caritas er medlem av Innsamlingskontrollen.

– Caritas er et av verdens største humanitære
nettverk, og Verdens matvareprogram (WFP)
samarbeider med Caritas i mer enn 20 land. Nå
som global sult igjen øker, er organisasjoner som
Caritas viktigere enn noensinne. Våre to organisasjoner står sammen i kampen for å utrydde
sult og underernæring – en av de store utfordringene i vår tid. David Beasley, direktør WFP
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Her skal vi jobbe
Det finnes nasjonale Caritas-organisasjoner i nesten alle land, og gjennom dette
nettverket er vi i stand til å sette inn nødvendige tiltak både før, under og etter en
stor krise.
Venezuela og Colombia

Det tidligere mellominntektslandet Venezuela opplever en økonomisk og humanitær katastrofe, som forverres dag for dag og rammer naboland, spesielt Colombia.
• 12 prosent av barna i områdene Caritas Venezuela har undersøkt er rammet av akutt underernæring.
• Gjennomsnittvenezuelaneren mistet 11 kg i 2017.
• 280 000 barn risikerer å dø av sult.

Caritas i Venezuela:

Caritas er en av svært få aktører som får yte nødhjelp i Venezuela. Vi har et aktivt hjelpeapparat over hele
landet, med tusenvis av frivillige. Caritas Norge støtte 3500 mennesker med mat og medisiner i 2018.

TV-aksjonen skal sikre 40 000 mennesker nok mat gjennom:
•
•

Ernæring til gravide, ammende og barn under 5 år
Livreddende matvarehjelp

DR Kongo

Til tross for store naturressurser, gjør konflikt og fattigdom at 70 prosent av innbyggerne i DR Kongo i sulter.
DR Kongo regnes som en av verdens raskest voksende humanitære katastrofer.
• 14 % av landets 92 millioner innbyggere står i fare for å rammes av akutt underernæring.
• Mer enn 2 millioner barn er alvorlig underernærte.

Caritas i DR Kongo:

Caritas-nettverket hjelper årlig rundt 800 000 mennesker i DR Kongo med mat, husly, beskyttelse og vann.
Caritas er den største organisasjonen i landet og har mer enn 10 000 frivillige. Andelen familier i Caritas Norges matsikkerhetsprogram, som spiser tre måltider om dagen, har økt fra 23 prosent til 87 prosent.

TV-aksjonen skal sikre 120 000 mennesker nok mat gjennom:
•
•
•
•
•

Livreddende matvarehjelp
Klimasmarte teknikker og frøbanker
Godt husdyrhold
Fiskeoppdrett
Spare- og lånegrupper og tilgang til markeder

Sør-Sudan

Verdens yngste stat har de siste fem årene opplevd en intern, voldelig konflikt og vedvarende økonomisk
nedgang. Sør-Sudan er et av verdens mest matusikre land.
• Mer enn seks millioner mennesker trenger akutt matvarehjelp.
• Én av to er i risikosonen for å sulte.
• 270.000 barn står i umiddelbar fare for å sulte i hjel.

Caritas i Sør-Sudan:

Siden 2016 har Caritas Norge drevet et matsikkerhetsprogram for internt fordrevne. Så langt har Caritas
Norge delt ut mat og skaffet vann til 35 000 ofre for konflikten.

TV-aksjonen skal sikre 85 000 mennesker nok mat gjennom:
•
•
•
•

Livreddende matvarehjelp
Kjøkkenhager
Cash for work
Konfliktforebygging
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Sentralafrikanske republikk

Den sentralafrikanske republikk er preget av konflikt, og det land i verden med høyest andel matusikre
mennesker. Likevel er dette en av verdens glemte kriser. Konflikt preger landet. Den viktigste dødsårsaken er
likevel ikke kuler, men sult.
• 2 av 3 barn i landet sulter.
• 45 prosent av befolkningen står i fare for akutt underernæring.

Caritas i Den sentralafrikanske republikk

Caritas Norge har arbeidet i Den sentralafrikanske republikk siden 2014, til tross for vanskelige forhold.

TV-aksjonen skal sikre 35 000 mennesker nok mat gjennom:
•
•
•
•
•

Livreddende matvarehjelp
Ernæring til kvinner og barn under 5 år
Kjøkkenhager
Fiskeoppdrett
Konfliktforebygging

Sahel (Mali, Niger, Nigeria)

Store deler av befolkningen i Mali, Niger og Nigeria livnærer seg av landbruk, og de rammes hardt når avlingene uteblir på grunn klimaendringer og tørke. Trusselen fra Boko Haram og andre voldelige grupper gjør
det umulig for mange å dyrke jorden, og millioner blir avhengige av hjelp for å overleve.
• 4 millioner mennesker i Mali sulter.
• 50 % av barn under 5 år i Niger er kronisk underernærte
• Kun 7 % av dyrkbar jord er i produksjon, og klimaendringene truer i økende grad landbruket.

Caritas i Sahel:

Årlig får flere millioner mennesker i hele Sahel-beltet hjelp gjennom Caritas-nettverket. Caritas Norge har
hatt prosjekter i regionen siden 2016, med fokus på å bedre matsituasjonen og levekårene for flyktninger og
lokale.

TV-aksjonen skal sikre 115 000 mennesker nok mat gjennom:
•
•
•
•
•

Livreddende matvarehjelp
Klimasmarte teknikker og frøbanker
Godt husdyrhold
Fiskeoppdrett
Spare- og lånegrupper og tilgang til markeder

Akutte kriser

Den humanitære situasjonen i verden endres stadig – nye konflikter oppstår og naturkatastrofer rammer
plutselig. Midler for akutte kriser skal gå dit behovene er størst, og der Caritas og vårt nettverk står i sterk
posisjon til å hjelpe.

TV-aksjonen skal sikre 105 000 mennesker nok mat gjennom:
•
•
•
•

Livreddende matvarehjelp
Cash for work
Kjøkkenhager
Ernæring til kvinner og barn under 5 år
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PR og kommunikasjon

Vårt mål er at NRK TV-aksjonen skal være en kick-start til en ny,
nødvendig global innsats mot sult som bygger på visjonen i bærekraftsmål nr 2 om #nullsult. Vi skal vise at sult er et løsbart problem.
Kunnskapen finnes, men kampen mot sult har ikke vært prioritert.
Denne TV-aksjonen kan igangsette en bred offentlig diskusjon om hvordan verdenssamfunnet kan utrydde
sult innen 2030. Mat, bærekraft og sirkulær økonomi i matproduksjonen er mer og mer i fokus. Norsk fiskeoppdrett og klimarobust matproduksjon innehar erfaringer som kan bidra til å utrydde sult i sør. Vi vil involvere våre samarbeidspartnere Verdens matvarefond (WFP) og SDG2 Advocacy Hub i kommunikasjonen for å
vekke opinionen til en prioritering av å utrydde sult og endre verdens matsystemer.

Slik skal vi lykkes med kampanjen:
TYDELIG OG HÅPSBASERT BUDSKAP

Vi vil forenkle budskapet om å utrydde sult og redde
liv. Det skal handle om barns overlevelse, viktigheten
av god næring i et barns 1000 første dager, forebygging av veksthemming og lærevansker på grunn av
underernæring. Vi skal formidle hvordan enkle løsninger som på dyrke i stoffposer, dekke jord med fuktede
kokosnøttskall og fiskeoppdrett, kan endre familiers
levekår og gi matsikkerhet.

MOBILISERING AV FRIVILLIGE

Caritas Norge har medlemmer over hele landet, og
er tilstede med ressurssentre i syv norske byer. Hvert
år legger frivillige hos oss ned hundrevis av årsverk.
En stor andel har bakgrunn fra andre land, og deres
motivasjon er ofte å gi noe tilbake ettersom de selv
har fått det bedre. Disse kvinner og menn er en veldig
ressurs i vår mobilisering.

ENGASJEMENT AV UNGDOM

Vi samarbeider med Norges unge katolikker (NUK)
3200 medlemmer over hele landet i en årlig aksjon.
De engasjerer seg i prosjektet de selv har valgt å
støtte, og driver både pedagogisk opplæring for

andre barn og voksne, og innsamlingsaktiviteter som
basar, cafe, konsert og forestillinger. De har etablerte
kommunikasjonskanaler på Facebook, Instagram og
Snapchat der de deler kampanjekommunikasjon. Vi
har også årlige nord-sør-seminar for lærere på alle de
syv katolske skolene i Norge. Her utvikles pedagogisk
materiell om global solidaritet.

INNOVATIV MATPRODUKSJON

I flere år har Caritas Norge vært kjent for sitt innovative samarbeid med norske matprodusenter innen
fiskeoppdrett og klimasmart landbruk. Vi samarbeider med Yara, Hauge Aqua og Farmaq. Norge er størst
i verden på fiskeoppdrett, denne kunnskapen sørger
vi for å videreformidle til småbønder i våre programmer slik at de kan sikre seg rimelige proteiner, yrkesopplæring og inntekt.
Våre næringslivspartnere i de ulike delene av landet kan også stille med ansatte til bøssebæring.
TV-aksjonen kan bidra til at flere selskaper innenfor
fiskeoppdrett og klimasmart jordbruk kan jobbe med
nyskapende løsninger for å utrydde sult i tråd med
bærekraftsmål nr 2.

AKSJONSPLAN #Nullsult 35 MNOK
Sommer og høst 2019

Informere interessenter om aksjonen
Nedsette styringsgruppe
Opprette organisasjonsstruktur
Ansette aksjonsleder
Inngå avtale med NRK og sekretariatet
Utvikle strategi og milepælsplan
Kommunikasjon- og markedsstrategi
Samarbeid med reklamebyrå
Utvikle materiell for bøssebærere
Rekruttere frivillige og samarbeidsskoler
Ansette fylkes- og byaksjonsledere
Identifisere gode ambassadører

Samarbeid med næringslivet
Workshoper for engasjement
Utarbeide aksjonsprofil og visuell
Planlegge feltreiser for TV-opptak
Planlegge TV-sendingen
Opplegg for skoler, barn og ungdom

Våren og høsten 2020

Produsere reklamemateriell og film
Medieplan og plan for sosiale medier
Samarbeid med næringsliv
Etablere foredragskorps
Følge opp fylkes- og kommunekomiteer

Planlegge telefonberedeskap
Ferdigstille reklamekampanje
Bøssebærerkampanje
Gjennomføre presseturer
Gjennomføre #nullsult-konferansen
Event, PR-tiltak og stunts
Deling i sosiale medier
Sikre oppfølgingsrutiner
Promotere NRK-sendingen
Bistå NRK under sending
Evaluere
Rapportere
Takke
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