Bildspelsmanus – Fredspriset 2020
World Food Programme (WFP)
Nobels fredspris
•
•

Nobels fredspris är ett av de fem priser som
instiftades av Alfred Nobel och delas ut den 10
december varje år.
Innan Alfred Nobel dog den 10 december 1896,
skrev han i sitt testamente att den största delen
av hans förmögenhet skulle användas till ett pris
till "dem, som hafva gjort menskligheten den
största nytta". Ett av de fem prisen skulle gå till "den som har verkat mest eller
best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer
samt bildande och spridande af fredskongresser."

Vilka belönas med fredspriset?
•

•
•

Nobels fredspris gick första gången 1901 till Henri
Dunant, Röda korsets grundare. Därmed antog
Norska Nobelkommittén redan från början en
bred tolkning av fredsbegreppet; att arbeta
humanitärt är också ett sätt att verka för freden.
Priset kan även gå till individer och
organisationer som kämpar för till exempel
nedrustning, konfliktlösning och mänskliga rättigheter.
Exempel på en pristagare från senare år är Malala Yousafzai (2014) som belönades
för kampen för alla barns lika rätt till utbildning.

2020 års fredspristagare
•
•

Nobels fredspris 2020 tilldelas World Food
Programme (WFP), som i dagligt tal på svenska
även omnämns som FN:s livsmedelsprogram.
WFP får priset för sitt arbete med att bekämpa
hunger och svält i världen, men också för sitt
arbete med att förbättra villkor för fred i
konfliktområden. Organisationen är en drivande
kraft för att förhindra användandet av svält som vapen i krig och konflikter.
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Stöd till 100 miljoner människor i mer än 80 länder
•
•

•

World Food Programme är ett av FN:s underorgan och grundades 1961.
Det är världens ledande humanitära organisation som arbetar för att utrota hunger
och uppnå tryggad livsmedelsförsörjning. 2019
gav organisationen stöd åt närmare 100 miljoner
människor i 88 länder. WFP arbetar bland annat
med att leverera livsmedel till människor i
konfliktområden eller som drabbats av
naturkatastrofer.
Två tredjedelar av organisationens insatser görs i
konfliktdrabbade länder.

Avskaffa hunger – ett av de globala målen
•
•

•

Att utrota hunger är ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som FN
antog 2015.
Samtidigt går utvecklingen åt fel håll. 2019 led 135
miljoner människor av akut hunger - det högsta
antalet på många år. Merparten av ökningen
beror på krig och väpnade konflikter.
WFP är FN:s viktigaste organ i arbetet med att
avskaffa hunger och uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning.

Coronapandemin förvärrar situationen
•
•

•

Coronapandemin har bidragit till en stark ökning av antalet människor som lider
av hunger i världen.
I länder som Jemen, Demokratiska republiken
Kongo, Nigeria, Sydsudan och Burkina Faso har
kombinationen av väpnade konflikter och
pandemin lett till en dramatisk ökning av antalet
människor som hotas av svält.
Under coronapandemin har WFP ökat sina
ansträngningar och arbetat ännu hårdare för att hjälpa utsatta människor.

Koppling till fred?
•

•
•

Det finns ett starkt samband mellan svält och väpnade konflikter. Krig och
konflikter kan orsaka livsmedelsbrist och hunger, samtidigt som livsmedelsbrist
och hunger i sin tur kan utlösa väpnade
konflikter. Det blir en ond cirkel.
Målet att utrota hunger i världen kommer därför
inte kunna uppnås om vi inte också lyckas få
stopp på krig och väpnade konflikter.
Det humanitära arbete som WFP gör motverkar
inte bara hunger och svält, utan kan också bidra
till fred och säkerhet.
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Resolution 2417
•
•
•

WFP spelade en aktiv roll i den diplomatiska
process som i maj 2018 ledde fram till att FN:s
säkerhetsråd antog resolution 2417.
Genom att anta resolutionen fastslog FN
kopplingen mellan hunger och väpnade
konflikter.
FN:s säkerhetsråd betonar att det är alla
medlemsländers plikt att bidra till att livsmedelsransonerna når fram till de
behövande, och fördömer samtidigt användandet av svält som vapen i krig och
konflikter.

“Hunger is used as a weapon.”
•

I en intervju i samband med tillkännagivandet av
fredspriset berättade Norska Nobelkommitténs
ordförande Berit Reiss-Andersen om kopplingen
mellan hunger och konflikter. Enligt Norska
Nobelkommittén har WFP starkt bidragit till att
FN:s medlemsstater ökat sina insatser i kampen
mot användandet av hunger som ett vapen i krig
och väpnade konflikter.
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