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Jeg tillater meg å foreslå at FNs Verdens matvareprogram (World Food Programme, WFP)
blir tildelt Nobels Fredspris 2020.
Organisasjonen, stiftet i 1963, spiller en avgjørende rolle når det gjelder å avhjelpe dyp nød
skapt av det sammenbruddet i mattilførsel som væpnede konflikter kan skape eller forsterke.
Organisasjonens innsats er også konfliktdempende i det den har som sitt sentrale mål å
motvirke matmangel som igjen kan nøre opp under væpnede konflikter. Jeg mener derfor at
det er udiskutabelt at Verdens matvareprogram kvalifiserer til å kalles <fredsforfekter>.
De to første av FNs bærekraftmål (å utrydde fattigdom og å utrydde sult) handler om tilgang
til mat. Selv om verden opplever en vekst i velstand som savner sidestykke I tidligere
historiske perioder, er fortsatt matmangel og sult et akutt problem for enormt mange.
Klimaproblemene har allerede begynt å påvirke matforsyningen, og utfordringene er ventet å

øke i årtiene som kommer.

WNPs hovedmål er å:
- Redde liv og beskytte livsgrunnlag i nødssituasjoner.
- Forebygge sult og forberede lokalsamfunn på fremtidige nødssituasjoner
- Gjenoppbygge lokalsamfunn i etterkant av nødssituasjoner.
- Redusere kronisk sult og underernæring.
- Forbedre landenes kapasitet til å redusere sult.
Organisasjonens budsjett er på rundt 25 mrd. kroner årlig, en sum som genereres av frivillige
bidrag fra stater, private organisasjoner, bedrifter og privatpersoner (ulikt andre FNorganisasjoner mottar ikke WFP kjernebidrag fra FN). Det er viktig å understreke at WFP,
ved siden av å drive nødhjelpsarbeid, også spiller en nøkkelrolle i kraft av sine
utviklingsprosjekter, som Food-for-work-programmene og skolematprosjekter.
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Hvert år hjelper WFP over 80 millioner mennesker i 80 land. lnnsatsen i pågående kriser,
som Jemen, DR Kongo, Syria og Sør-Sudan illustrerer til fulle hvordan matmangel/usikkerhet
om mattilførsel påvirker mennesker som lever midt oppe i en krig, og demonstrer med all
ønskelig tydelighet hvor avgjørende WPFs hjelp er for dem som lever med sult og nød på
grunn av krig.

Verdens matvareprogram er et viktig globalt uttrykk for internasjonal solidaritet og et
mellomfolkelig samarbeid som bør utvikles og styrkes. WFP er <<folkenes forbrødring>
i praksis og en uunnværlig aktør i en verden som fortsatt opplever humanitære
katastrofer.
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