
Gruppe 3 – Skaffe mad til dem der sulter 
 

 
 

Til gruppe 3 
 
Velkommen til temaet Skaffe mad til dem der sulter, som I har valgt at fokusere på i jeres 

gruppe. 

Verden producerer nok mad til alle, men alligevel går 821 millioner mennesker til sultne i seng.  

 

Formålet med jeres mission er, at I undersøger  

• hvad sult og fødevaresikkerhed er 

• om sult kan udryddes 

• hvilke FN-organisationer der arbejder med sult og fødevaresikkerhed?  

• hvad WFP (FN’s World Food Program) gør for at afskaffe sult 

• Om det vil lykkes at afskaffe sult inden 2030 

• og finder gode, konkrete eksempler på, hvordan FN’s og en række NGO’s arbejde gør en 

forskel for de der sulter 

• og formidler jeres viden til forskellige målgrupper på en spændende og engagerende måde 

i form af et bidrag til klassens samlede kampagne.  

 



Forslag til kilder I kan benytte jer af 

1. Verdens bedste nyheder 

 

2. WFP (FN’s Verdens Fødevare Progam (engelsk) 

 

3. Røde Kors 

 

4. FN YouTube Channel (engelsk) 

 

5. 75 måder hvor FN gør en forskel 

 

Forslag til arbejdsdeling 

 

I kan evt. dele arbejdet mellem jer i gruppen, så I fx arbejder sammen parvis efter interesser og 

færdigheder. 

Fx kan et par arbejde med kilde 1 og 5, mens det andet par tager sig af kilde 2, 3 og 4. 

Afslutningsvis præsenterer I jeres resultater for hinanden og diskuterer indhold og form på jeres 

bidrag til kampagnen. 

I er selvfølgelig velkomne til selv at finde flere kilder, som fx medier, personer I kan interviewe 

med videre. 

 

Kildehenvisninger 

Kilde 1 

 

På Verdens Bedste Nyheders hjemmeside , kan I blandt andet undersøge, hvordan vi kan stoppe 

sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug 

Kan sult udryddes? Hvilke FN-organisationer arbejder med sult og fødevaresikkerhed? Vil det 

lykkes at afskaffe sult inden 2030? 

 

 

 

https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/stop-sult/


 

Kilde 2 

  

På WFP’s hjemmeside kan I blandt andet læse om deres vision Five steps to Zero hunger 

• Put the furthest behind first  

• Pave the road from farm to market  

• Reduce food waste  

• Encourage a sustainable variety of crops  

• Make nutrition a priority, starting with a child’s first 1000 days 

Assisting almost 100 million people in around 83 coutries each year, the World Food Programme 
(WFP) is the leading humanitarian organization saving lives and changing lives, delivering food 
assistance in emergencies and working with communities to improve nutrition and build 
resilience. 

As the international community has committed to end hunger, achieve food security and improved 
nutrition by 2030, one in nine people worldwide still do not have enough to eat. Food and food-
related assistance lie at the heart of the struggle to break the cycle of hunger and poverty. 

 

Kilde 3 

NGO’er 

Ud over de mange organisationer, der er knyttet direkte til FN, er der mange NGO’er, som 

understøtter FN’s arbejde. Inden for jeres tema, vil det være oplagt at gå på opdagelse på Røde 

Kors’ hjemmeside. Se fx Fortællinger og beretninger fra indsatsen ved hungersnød og sult  

 

 

https://www.wfp.org/zero-hunger
https://www.wfp.org/countries
https://www.wfp.org/zero-hunger
https://www.wfp.org/zero-hunger
https://www.rodekors.dk/naturkatastrofer/sult-og-hungersnoed


Hvad gør Røde Kors i forbindelse med hungersnødskatastrofer og sult? 

I Røde Kors arbejder vi på at lave forberedende arbejde for at forhindre sult og 

hungersnødskatastrofer. Men hvis katastrofen rammer, er vi klar til at hjælpe med mad og vand. 

Vi uddeler mad til skolebørn, fødevarepakker til familier og penge til de sultende de steder, hvor 

der er mad at købe, og vi arbejder med at udbrede kendskabet til bedre afgrøder og 

dyrkningsmetoder. Læs mere 

 

 

 
Røde Kors skolemad – foto Kasper Nybo 

 

Kilde 4 

 

I kan fx finde mere inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør en 

forskel for rigtig mange mennesker på  United Nations YouTube Channel. Her vrimler det med små 

https://www.rodekors.dk/naturkatastrofer/sult-og-hungersnoed/hvad-goer-vi-ved-hungersnoed-og-sult
https://www.youtube.com/user/unitednations/featured


film på ca. 3 minutter om FN.  Fx giver et tryk på playlister jer blandt andet adgang til film om 

United Nations Peacekeeping. 

En del af disse film viser, at FN soldaterne beskæftiger sig med meget andet end fred og sikkerhed. 

Fx katastrofehjælp, gratis lægehjælp, dyrlæge ekspertise, beskyttelse af og kontrol med 

menneskerettigheder, sikring af humanitær hjælp, afvæbning. Samtidig med at de fungerer som 

rollemodeller. 

Se fx denne film 

 
 

Kilde 5 

 

I kan også finde inspiration og ideer til jeres arbejde samt gode eksempler på, at FN’s arbejde gør 

en forskel for rigtig mange mennesker på Unrics hjemmeside. Her er de i anledning af FN’s 75-års 

fødselsdag ved at udarbejde en liste over 75 måder, hvor FN gør en forskel.  

Se et eksempel der passer til jeres tema her 

https://www.youtube.com/watch?v=NIHWqrtmbrg&list=PL49CE20981558F582
https://www.youtube.com/watch?v=14p_vJHcjFk&list=PL49CE20981558F582&index=20
https://unric.org/da/?s=75+m%C3%A5der+hvor+FN+g%C3%B8r+en+forskel
https://unric.org/da/75-maader-hvor-fn-goer-en-forskel-bekaempe-sult/


 

Andre kilder 

United nations – Peace, dignity and solidarity on a healthy planet  
Der er også meget information at hente på UNITED NATIONS officielle engelske hjemmeside 

I er selvfølgelig også meget velkomne til selv at researche efter spændende input til jeres emne at 
skaffe mad til de der sulter: Billeder, tegninger, begivenheder, tekster, statistikker mv 
  

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/index.html

