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YK:n Ruokahuippukokous 10.-13.6.2002

RUOKAA KAIKILLE? 

Nälän poistaminen 
maailmassa ei ole 
edennyt sovittuun 
tahtiin. YK:n 
jäsenmaat kokoontu-
vat kesäkuussa Roo-
maan tarkistamaan 
viisi vuotta sitten 
annettuja lupauksia. 

YK:n ruokahuippukokous (World Food 
Summit: five years later) järjestetään Roo-
massa 10.-13. kesäkuuta. Kokouksen tar-
koituksena on lisätä poliittista tahtoa 
ja resursseja nälkäongelman ratkaisemi-
seksi. Se on seurantakokous vuonna 1996 
Roomassa pidetylle ensimmäiselle ruoka-
huippukokoukselle (World Food Summit, 
WFS).

Vuoden 1996 kokouksessa asetettiin 
tavoitteeksi aliravittujen lukumäärän puo-
littaminen vuoteen 2015 mennessä. Tämä 
tavoite vahvistettiin vuonna 2000 YK:n 

vuosituhatjulistuksessa, ja näin siitä tuli 
osa YK:n kansainvälisiä kehitystavoitteita 
(Millenium Development Goals).

Rooman ensimmäisessä kokouksessa 
annetun julistuksen mukaan ruokaturva 
merkitsee sitä, että kaikilla on kaikkina 
aikoina mahdollisuus saada riittävästi 
ruokaa. Julistuksen seitsemän sitoumuksen 
pohjalta laadittiin toimintasuunnitelma, 
joka sisältää 27 tavoitetta ja 182 toi-
menpide-ehdotusta. Seurantakokouksessa 
tavoitteena on vahvistaa nämä sitoumukset 
ja sopia konkreettisista toimenpiteistä 
niiden edistämiseksi.

Kansalaisjärjestöt arvostelivat 
alkuperäistä julistusta kokonaisvaltaisen 
strategian puutteesta ja keskenään ristirii-
taisista keinoista. Järjestöjen mielestä lop-
puasiakirja on lähinnä ”ostoslista”, josta 
valtiot voivat valita haluamansa toimenpi-
teet. 

WFS:n seurantakokous piti alunperin 
järjestää vasta vuonna 2006, tavoitejakson 
puolivälissä. Jacques Diouf, YK:n maata-
lous- ja elintarvikejärjestö FAO:n senegali-
laisen pääjohtaja on kuitenkin aikaistanut 
kokousta omasta aloitteestaan. Kokouksen 
ajankohdaksi suunniteltiin viime vuoden 
marraskuuta, mutta sitä siirrettiin syys-
kuun 11. päivän tapahtumien – ja oletetta-
vasti myös poliittisen tahdon puutteen – 
vuoksi. 
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Monet EU- ja muut teollisuusmaat 
ovat suhtautuneet kokouksen järjestämiseen 
nihkeästi ja pitäneet sitä lähinnä rahan-
kerjuuoperaationa. Kaiken kaikkiaan YK:n 
jäsenmaiden sitoutuminen prosessiin on 
ollut vähäistä. Tämä ei lupaa hyvää koko-
uksen lopputuloksen kannalta. 

LIIKAA NÄLKÄÄ

WFS:n ohjelma ei ole edistynyt sovitulla 
tavalla. Kun julistuksen tavoitteisiin 
pääseminen edellyttäisi nälkäisten määrän 
vähenevän yli 20 miljoonalla ihmisellä vuo-
dessa, on vuosivauhti 1990-luvulla ollut 
FAO:n mukaan 6-8 miljoonaa. Tällä tah-
dilla nälkäisten määrän puolittaminen 400 
miljoonaan kestää 60 vuotta. 

Viime vuosina ravitsemustilanne on 
parantunut lähinnä vain Kiinassa. Monissa 
muissa maissa tilanne on pikemminkin huo-
nontunut.

Jo vuoden 1996 huippukokous korosti 
köyhyyden vähentämisen merkitystä nälän 
ja aliravitsemuksen poistamisessa. Nälkä on 
sekä köyhyyden syy että seuraus. 70 pro-
senttia maailman köyhimmistä ja aliravi-
tuista asuu maaseudulla, ja heidän toimeen-
tulonsa on riippuvainen maataloudesta tai 
muista maaseudun elinkeinoista. Erityisesti 
ruoan puutteesta kärsivät naiset ja lapset.

Lisätietoja Roomasta: 
Miia Toikka, Ruoka-aika-kampanjan 
koordinaattori, 041-529 6193
Helsingistä: 
Mika Railo, tiedottaja, Kepa, 09-584 23 247, 
040-590 3446

Aliravittuja maailmassa: 815 miljoo-
naa (FAO)

Alle dollarilla päivässä eläviä: 1,2 mil-
jardia (Maailmanpankki)

Joista maaseutuväestöä: 70%

Päivässä kuolee aliravitsemukseen: 
24 000 ihmistä

Nälkäänäkevien osuus Eteläisessä 
Afrikassa: 30-40  % väestöstä

Etelä-Aasiassa: yli 20  % väestöstä 

Nälkäänäkeviä Yhdysvalloissa: 31 
miljoonaa (US Cencus Bureau) 

Nälkä kasvoi 1990-luvulla: joka toi-
sessa kehitysmaassa, mm. Afga-
nistanissa, Bangladeshissa, Inti-
assa, Irakissa, Keniassa, Tansani-
assa, Venezuelassa.
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