OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 2

FAM ZERO
Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la
nutrició i promoure l'agricultura sostenible.

2015

2030
ANIMACIÓ:

A causa del ràpid creixement econòmic i de l'augment de la productivitat agrícola en les ultimes dos dècades, la
proporció de persones desnodrides va disminuir quasi a la mitat. Molts països en desenvolupament que patien
fam extrema estan ara en condicions de satisfer les necessitats nutricionals dels més vulnerables. Algunes
regions, com l'Àsia Central i Oriental, Amèrica Llatina i el Carib han avançat moltíssim en l’eradicació de la fam
extrema.
Tot això són guanys significatius per al compliment de les metes establides pels Objectius de Desenvolupament
del Mil·lenni. Malauradament, la fam extrema i la desnutrició continuen sent obstacles enormes per al desenvolupament de molts països. S'estima que 795 milions de persones patien desnutrició crònica l'any 2014, sovint
com a conseqüència directa de la degradació ambiental, la sequera i la pèrdua de biodiversitat. Més de 90
milions de xiquets i xiquetes menors de cinc anys estan perillosament per baix del seu pes i una de cada quatre
persones passa fam a l'Àfrica.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible busquen acabar amb totes les formes de fam i desnutrició d'ací a
l'any 2030 i vetlar per l'accés de totes les persones, en especial dels xiquets i les xiquetes i dels més vulnerables, a una alimentació suficient i nutritiva al llarg de tot l'any. Esta tasca implica promoure pràctiques agrícoles
sostenibles a través de la millora dels mitjans de vida i de les capacitats dels xicotets productors agrícoles,
l'accés igualitari a les terres, la tecnologia i els mercats, i el foment de la cooperació internacional per a assegurar la inversió en la infraestructura i la tecnologia necessàries per a millorar la productivitat agrícola.
Conjuntament amb els altres objectius plantejats ací, podem posar fi a la fam per al 2030.
Fam zero és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
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