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Månedens graf

Af Henning Otte Hansen, Institut for 
Fødevare- og Ressourceøkonomi,  
Københavns Universitet  
(hoh@ifro.ku.dk)

Andel af verdens befolkning som er hhv. fede og under-
ernærede
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Figuren viser andelen af henholdsvis ’fede’ og underernærede 
i hele verden under ét fra 2000 til 2019. Som det ses, er der 
nu flere fede (BMI>30) end underernærede.

Fedme er et stigende problem i næsten alle lande: Proble-
met er størst i de rigeste lande (Amerika og Europa), men 
også i områder i Afrika er der stigende problemer. Sammen-
hængen mellem indkomst og fedme er langt fra entydig.

Andelen af underernærede i hele verden har generelt været 
faldende i en længere årrække. Siden 2014 er andelen dog 
ikke faldet – den er nærmere steget en smule. Det betyder 
bl.a., at over 820 millioner mennesker i dag lider af sult – sva-
rende til hver 9. person i hele verden.

Den negative udvikling i de senere år skyldes især Afrika. 
Her er der flere forklaringer, men ekstreme vejrforhold og 
tørke samt politiske konflikter er nogle væsentlige årsager, 
som påvirker en række lande i Afrika. Fattigdom og under-
ernæring hænger i sagens natur sammen, men selv relativt 
rige lande har også problemer med underernæring, hvilket 
indikerer problemer med fødevarekæder, infrastruktur og di-
stribution af fødevarer.

Udryddelse af sult inden 2030 er et af FNs bæredygtigheds-
mål. Udviklingen i de senere år har betydet, at vi er kommet 
længere væk fra dette mål.
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