
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedels-
försörjning och förbättrad nutrition samt främja 

ett hållbart jordbruk.

Det här kan Du göra:
Minska ditt eget matsvinn. 
Handla mer grönt och närodlat i 
matbutiken. 
Gå en kurs i vegetarisk matlagning.

Globala målen: världens plan för alla barn

Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever
ungefär 821 miljoner människor i världen i hunger. Brist på
mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för
människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och
tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men
ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals
människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig
rättighet. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern
teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa
tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.*

Globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå
fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och
rättvisa samt att lösa klimatkrisen.* År 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder, ett så kallat ”Decade
of Action”.

Hållbarhetsveckan
Hållbarhetsveckan är ett årligt event som syftar till att öka kunskaperna om
de globala målen, informera om Båstads kommuns arbete med hållbarhets-
frågor och inspirera individer, föreningar och företag att genom såväl stora
som små insatser bidra till en mer hållbar framtid.

Det här gör kommunen:
Genom att arbeta för bättre vattenkvalitet,
bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat
matsvinn och hälsosam och näringsriktig kost
inom skola, vård och omsorg bidrar kommuner till
att uppfylla mål 2 i Sverige. Måltidsverksamheten
bidrar både till gemenskap och mindre risk för
undernäring bland äldre. Kommunens kontroll-
ansvar för livsmedelshanteringen innebär också
att matens kvalitet säkras.**

I Båstads kommun har flera skolor arbetat med
olika matsvinnsprojekt, bland annat här i Västra
Karup, och måltidspersonal arbetar med att ta
tillvara så mycket som möjligt.

Under Earth Hour år 2020 komponerades en
klimatmeny och både äldreboenden och skolor i
kommunen har varit nominerade i White Guide
som premierar och arbetar för att höja kvaliteten
på offentlig gastronomi. Här intill kan du få
svinnsmarta tips från Paula Joelson som arbetar
på Skogsbyns förskola i Förslöv.

* https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
** Glokala Sverige (2020) Arbetsbok - Agenda 2030. SKR och Svenska FN-förbundet
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