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Vision

Mitt första år som vd i Hung-
erprojektet har varit intensivt 
och stundtals förvirrande med 
allt nytt som jag skulle sätta 
mig in i, men framförallt fan-
tastiskt spännande och roligt. 
Många gånger under året har 
jag vaknat upp med en känsla 
av lycka och tacksamhet, för 
att ha fått förmånen att jobba 
med något så meningsfullt 

som att avskaffa hunger och fattigdom. Till min 
hjälp har jag driftiga, vassa och djupt engagerade 
medarbetare, styrelsemedlemmar och volontärer. 

Det händer mycket med Hungerprojektet just nu. 
Då menar jag inte bara att vi växer intäkts- och 
personalmässigt, utan också att vi har vässat oss 
som organisation globalt. Vi har tagit ett viktigt 
strategiskt beslut om att vi, snarare än att expan-
dera verksamheten i programländerna, ska göra de 
existerande programmen till framgångsrika exem-
pel och fördjupa de samarbeten vi har regionalt och 
internationellt.  Vi vill visa att det verkligen går 
att avskaffa hunger och fattigdom med kostnadsef-
fektiva metoder, så länge det är människorna själva 
som driver utvecklingen. 

Just mötet med människorna som nås av Hunger-
projektets verksamhet har nog varit det som har 
gjort mest intryck på mig under det gångna året. 
Jag har skrattat och dansat ihop med kvinnor och 
barn från Indien, Moçambique och Uganda. Många 
gånger har jag varit nära tårarna när jag har 
lyssnat på berättelser om kvinnoförtryck, barnäk-
tenskap och flickor som har berövats både barndom 
och utbildning. Det som ändå gör att det känns så 
hoppingivande, är den kämparglöd och den livsvilja 
som de jag har mött uppvisar och framförallt en 
okuvlig vilja om att det går att förändra sin situa-
tion, bara man får de rätta verktygen. 

Ingenting av detta hade varit möjligt utan alla 
trogna investerare – gamla som nya. Alla ni som 
tror på vårt arbete, som ställer upp med pengar, tid 
och engagemang. Utan er hade Hungerprojektet 
aldrig varit det vi är idag. Ett stort och varmt tack 
till Er alla!

Sara Wettergren

Vd

Ordförande har ordet
Vid den här tiden förra året 
väntade vi på att den nya vd:n 
Sara Wettergren skulle tillträda 
och i det tomrum som rådde i 
väntan på detta, gjorde våra 
medarbetare en strålande insats 
för att hålla tempot. Stort tack 
för det!

Hungerprojektet Sverige har fortsatt att utvecklas 
väl som ett av de tongivande partnerländerna i det 
globala Hungerprojektet. Glädjande är också att 
det globala Hungerprojektet nu har vänt trenden 
i insamling även i USA efter jobbiga år under 
finanskrisen.

Vidare har vi nu ett litet kontor i Washington för 
att stärka Hungerprojektets röst i det internatio-
nella samarbetet kring utvecklingsfrågorna. Trots 
att vi under de senaste åren sett en stark förbätt-
ring av medelinkomster och en växande medel-
klass, tycks de allra sämst lottade inte få del av den 
positiva utvecklingen. Den trend som nu växer sig 
stark i det internationella utvecklingsarbetet och 
som befästs i de så kallade Parisprinciperna, nämli-
gen att inrikta utvecklingsarbetet mot att stärka 

ländernas egen utvecklingskapacitet, ligger helt i 
linje med Hungerprojektets metoder att i samver-
kan med lokala myndigheter hjälpa människor att 
själva ta sig ur hunger och fattigdom.

Nyligen har FN startat en process för att fastställa 
agendan efter 2015, slutpunkten för Millennie-
målen. En process som omfattar konsultationer i 
över 100 länder med myndigheter och NGO’s (Non 
Governmental Organisations) och som väntas 
inkludera viktiga inslag som inte fanns med i Mil-
lenniemålen, till exempel mänskliga rättigheter 
och hållbarhet. Detta är också två centrala punkter 
i Hungerprojektets strategi.

Jag vill tacka mina kollegor i styrelsen för årets 
arbete och jag vill å styrelsens vägnar framföra ett 
stort tack till våra investerare, medarbetare och 
volontärer för Era insatser! Ni kan glädjas åt att Ni 
investerar och arbetar i en organisation som ligger 
i framkanten för att avskaffa hunger och fattigdom!

 

Carl-Diedric Hamilton

Styrelseordförande 

Full fart framåt!

En värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor 
lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva 
har makt över.

Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, 
hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i 
fokus, samt att verka för att dessa strategier tillämpas i länder 
över hela världen.

Mission
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Hungerprojektets uppgift är att starta förändringsprocesser 

hos människor som lever i kronisk hunger. Vi håller utbild-

ningar och workshops inom exempelvis matsäkerhet, hälsa 

och företagande. Vi lägger särskilt fokus på kvinnors ledar-

skap och entreprenörskap genom ledarskapsutbildningar och 

mikrofinansprogram. Men drivkraften, engagemanget och 

förändringsarbetet står människorna själva för. Hungerpro-

jektet jobbar alltså med hjälp till självhjälp. Vårt mål är alltid 

att lämna samhällen så snart de är självförsörjande.

Hungerprojektet driver program i tolv länder i Afrika, Asien 

och Latinamerika. Vi är 332 anställda i 22 länder, varav 284 i 

de 12 programländerna. Tack vare 385 000 lokala volontärer 

kan vi nå ut till och förändra livet för 24 miljoner människor 

i våra program.

Exempelvis så har 1,1 miljoner kvinnor och män deltagit i 

vår HIV/Aids och jämställdhetsworkshop i våra åtta afri-

kanska programländer. 45 000 människor deltar i våra 

mikrofinansprogram, varav 75 % är kvinnor. I Indien har 

vi utbildat över 80 000 folkvalda kvinnor i ledarskap och 

jämställdhet.

Vad gör Hungerprojektet?

Hungerprojektet vill skapa en möjlighet för människor att se 

sin egen potential. Det krävs olika åtgärder för att avskaffa 

hunger beroende på var i världen man befinner sig. Oavsett 

vilken metod som tillämpas, utgår Hungerprojektets arbete 

alltid utifrån tre grundpelare: Social mobilisering, jämställd-

het och ett samspel med lokalt ledarskap. 

•	 Social mobilisering: innebär att förändringen ska spridas 

och omvandlas till nya normer och förhållningssätt. För att 

skapa social mobilisering behövs en vision. I Hungerpro-

jektets program sätter människorna själva sin vision, som 

leder till en framtid utan fattigdom och hunger.

•	 Jämställdhet: att kvinnor idag inte har samma sociala 

och ekonomiska villkor som män, är en stor del av världens 

problem kopplat till fattigdom. Kvinnor måste ses som 

jämställda och ha rätt att fatta beslut i frågor som påverkar 

deras liv och utveckling. I våra programländer utbildas 

kvinnor att bli beslutsfattare, att ta plats bland samhällets 

starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. 

•	 Samspel med lokalt ledarskap: Våra programländer är 

demokratier, men det är inte alltid som de demokratiska 

värderingarna når ut till hela befolkningen. Därför mobili-

seras människor på bynivå och förbättrar relationen mellan 

invånare, myndigheter, olika insatser, politiker, byhövding-

ar, religiösa ledare och andra som på olika sätt kan påverka 

lokala beslut.    

Hungerprojektets tre grundpelare

Kvinnor från läs- och skrivklass vid Zakpota Epicenter, Benin

Året i korthet
•	 Hungerprojektets insamling uppgick under året till cirka 

12,4 miljoner kronor (9.3 miljoner kronor 2011), vilket är 

en ökning av intäkterna med över 30 % från föregående 

år. Ökningen beror framförallt på att vi för första gången 

blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet. Övriga 

insamlade medel kommer ifrån privatpersoner, företag, 

stiftelser och organisationer. 

•	 Avtalen löpte vidare med Stichting af Jochnick 

foundation och Allba Holding gällande den storskaliga 

satsningen i Ghana. Bland övriga företag och stiftelser 

som under året engagerade sig i Hungerprojektet kan 

nämnas Sätila Holding, Stiftelsen Barn i nöd, KappAhl, 

Exceed, Filippa K, Preera, Alfa Laval, Nobia, Procordia, 

SKAB och Illusion Labs.

•	 Hungerprojektet fick ny vd i och med att tidigare vd Åsa 

Skogström Feldt avslutade sin anställning och istället 

tog plats i Hungerprojektets styrelse. Ny vd blev Sara 

Wettergren, som tillträdde i maj 2012. Hungerprojektet 

anställde också två nya fundraisers/projektledare, Ellen 

Hoas Ströman och Niklas Hallhagen. Vid årets slut hade 

Hungerprojektet sex anställda, fördelade på kontor i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. 

•	 Insamlade medel har förts över till Bangladesh, Etiopien, 

Ghana, Indien och Uganda. PostkodLotteriets investering 

har riktats till epicenterstrategin i Afrika. Samarbetet 

med Forum Syd har fortsatt och beviljade medel från 

Forum Syd har använts för att stärka folkvalda kvinnor 

i delstaterna Odisha och Uttarakhand i Indien. Även 

samarbetet med Radiohjälpen kring utvecklingen 

av Enemore epicenter har fortsatt. Från och med 

februari 2012 fick privatpersoner som investerar i 

Hungerprojektet rätt att få skatteavdrag på sina gåvor. 

De skattereducerade medlen har gått till att  stärka 

epicenterstrategin i Ghana. 

•	 Under året besökte Hungerprojektets anställda, 

styrelsemedlemmar och investerare Hungerprojektets 

program i Bangladesh, Indien, Moçambique och Uganda. 

Ett flertal svenska investerare deltog tillsammans med 

delar av Hungerprojektets personal och styrelse vid den 

årliga insamlingsgalan i New York.

•	 Flera event, arrangemang och seminarier har 

arrangerats under året. Till stor del har detta kunnat 

genomföras tack vare Hungerprojektets många 

volontärer. Seminarieserien Hållbart ledarskap, som 

syftade till att lyfta upp Hungerprojektets metoder och 

diskutera vad ett hållbart ledarskap egentligen är, hölls 

i samarbete med Ernst & Young i Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Under sommaren arrangerades golftävlingar 

i  Torekov, Falsterbo och Hovås. Andra viktiga event var 

fotokonstauktion med Linnea Frank, välgörenhetsrace 

på Handelshögskolan i Stockholm, försäljning av Goda 

Granar och lunch till förmån för Hungerprojektet 

på International Womens Club på Internationella 

kvinnodagen.

Sara Wettergren och Ylva Munkhammar på besök i Indien.
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En betydande del av de medel som Hungerprojektet samla-
de in 2012 gick till Ghana, där Hungerprojektet implemen-
terar epicenterstrategin i en större skala. Epicenterstra-
tegin är en lokalt anpassad metod som idag bedrivs i alla 
länder i Afrika där Hungerprojektet har program. Förutom 
Ghana inkluderar det också Senegal, Benin, Burkina Faso, 
Etiopien, Malawi, Uganda och Moçambique. Syftet är att 
förvandla samhällen som präglas av fattigdom och kronisk 
hunger till samhällen som är självförsörjande och som drivs 
av lokalbefolkningens egna förändringsidéer. 

Epicenterstrategin genomförs i fyra faser som normalt 
förverkligas inom cirka åtta år. Målet är hållbar utveckling 
inom alla de områden som också täcks av FN:s millen-
niemål; hälsa och näring, jordbruk och vatten, utbildning, 
familjeekonomi och inkomstgenererande aktiviteter på gräs-
rotsnivå.
Ghana är det första landet där Hungerprojektet utökar sin 
epicenterstrategi till ett större geografiskt område för att 
därmed nå en betydligt större andel människor. Målet med 
satsningen är att mobilisera en så stor del av befokningen 

i östra regionen, att alla ska bo inom gångavstånd till ett 
epicenter. Regionen ska vara självförsörande, utan extern 
hjälp. 

Framsteg under året
Under året har flera viktiga framsteg skett i epicentren i 
Ghana. Exempelvis deltog 8 804 personer (varav över hälf-
ten kvinnor) i Vision Commitment Action (VCA) workshops, 
som ingår i de inledande faserna av epicenterstrategin. 
Under året deltog även 15 730 personer, varav 9 463 kvin-
nor och 6 267 män,  i Women’s Empowerment Program 
(WEP), som är en annan central del i Hungerprojektets ar-
bete. Utbildningen har fokus på familjeplanering, rättsliga 
och medborgerliga rättigheter samt ledarskapsutbildning 
av kvinnor. Detta har i sin tur bidragit till att de kvinnliga 
ledarna har haft möjlighet att agera förändringsagenter och 
utbilda kvinnor och män i jämställdhetsfrågor i sina egna 
byar, vilket utgör en viktig förändring i deras samhällen.  

Hungerprojektet i Ghana

Hungerprojektet har funnits i Ghana sedan 1995. 
Vi har sedan dess startat upp 49 epicenter och når 
över 300 000 människor. Sedan 2006 utökar vi vårt 
program i Ghana så att alla i Ghanas Östra Region 
ska ha gångavstånd till ett epicenter.

Ghana i korthet 2012:

•	 Fler än 55 000 deltagare i våra HIV/Aids- och 
jämställdhetsworkshops

•	 Fler än 16 000 planterade träd

•	 Mer än 20 ton mat lagrades i matbanker

Mot förändring i Ghana
Skolbarn vid Obenyemi Epicenter i Ghana.

På global nivå fokuserar Hungerprojektet på att förbättra 
de redan existerande programmen och göra dessa till 
framstående exempel på för hur fattigdom och hunger kan 
avskaffas med hjälp av kostnadseffektiva gräsrotsprogram, 
där människor själva får driva sin utveckling. I detta arbete 
läggs stor vikt på att förstärka och fördjupa samarbetet med 
nationella och regionala myndigheter och organisationer.

Nytt fokus på hälsa och näring
Initiativet 1000 Days Nutrition spelar en central roll i den 
globala strategin. 1000 Days Nutrition är en global kampanj 
som samlar företag och organisationer världen över. Forsk-
ning visar att det är de första 1000 dagarna, det vill säga 
från att en kvinna blir gravid fram till barnets tvåårsdag, 
som har störst inverkan på hur barnet senare kommer att 
utvecklas och påverkas av hunger och fattigdom. Genom 
riktade insatser på detta stadium, går det att främja hälsan 
och utvecklingen för hela samhällen och nationer.

Hungerprojektets landschefer spelar en aktiv roll i 1000 

Days globala FN-initiativ Scaling Up Nutrition. I Malawi 
har man dragit igång projekt för att höja medvetenheten 
kring säker graviditet och föräldraskap, utbilda mamma-
till-mammagrupper (M2M) i näringslära och föräldraskap 
samt bedriva vaccinationskampanjer för barn under fem år.

Redan under de tre första kvartalen 2012 hade över 70 000 
barn vaccinerats i Hungerprojektets epicenter i Afrika, över 
18 000 gravida kvinnor fått vård i Hungerprojektets häl-
sokliniker och 111 288 personer (varav 58 % kvinnor) hade 
deltagit i HIV/Aids- och jämställdhetsworkshops.

Stor aktivitet på flera områden
Aktiviteten sjuder dock inte endast i de afrikanska län-
derna. Även i Indien, Mexiko, Peru och Bangladesh gör 
Hungerprojektets verksamhet stor skillnad. I Indien och 
Bangladesh lägger Hungerprojektet stort fokus på jäm-
ställdhetsfrågor. I Indien arbetar Hungerprojektet med 
att stärka folkvalda kvinnliga ledare i byråden, så kallade 
Panchayats. Hungerprojektet är aktiva i åtta delstater och 
når ut i fler än 3500 byar runt om i landet. I Bangladesh har 
Hungerprojektet under förra året bland annat utbildat fler 
än 500 förtroendevalda Union Parishad animators (personer 
invalda i byråd) och genomfört mer än 12 000 workshops i 
förändringsarbete och byutveckling.

I Latinamerika går Hungerprojektets arbete ut på att stär-
ka ursprungsbefolkningens status. Under 2012 genomförde 
Hungerprojektet Mexiko till exempel över 180 gräsrotsakti-
viteter med totalt 2 122 deltagare, varav 78,6 % var kvinnor.

Hungerprojektet globalt

Kvinnor i en självhjälpsgrupp i Odisha, Indien tillverkar Wadi, 
sötsaker som sedan säljs på marknaden.
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Årsredovisning
Förvaltningsberättelse
Hungerprojektet, The Hunger Project, är en internationell, 
ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som 
arbetar för att avskaffa kronisk hunger och fattigdom i 
världen. Vi driver program i Afrika, Latinamerika, Indien och 
Bangladesh. Verksamheten är uppdelad i tio insamlingslän-
der och tolv programländer. I slutet på 2012 hade Hunger-
projektet totalt 332 anställda, varav merparten, 284, finns 
i programländerna. Hungerprojektet åstadkommer stora 
förändringar med små medel. Arbetet bedrivs till största 
delen av 385 000 lokala volontärer och når cirka 24 miljoner 
människor. 

Stiftelsen Hungerprojektet har som uppgift att i Sverige 
informera om och arbeta med insamling till programverk-
samheten inom vår globala organisation. Dessutom har 
stiftelsen som uppdrag att arbeta med utbildning, 
informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två 
verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När 
vi samlar in pengar sprider vi samtidigt kunskap om hunger 
och fattigdom, om millenniemålen och utvecklingsfrågor. 
När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om 
våra globala program, når vi nya investerare och motiverar 
befintliga investerare att fortsätta vara partners.

Globala program

Under 2012 har den globala organisationen arbetat med 
att implementera det strategiarbete som påbörjades 2010 
och 2011. I detta arbete har riktlinjer tagits fram för Hunger-
projektets arbete de nästkommande åren. Fokus ligger på 
följande prioriteringar:

1. Utveckla och integrera “1000 Days Nutrition” i de pro-
gram som Hungerprojektet driver på gräsrotsnivå. 1000 
Days Nutrition innebär att särskild fokus läggs på moderns 
och barnets hälsa under barnets 1000 första dagar, det vill 
säga från graviditeten till barnets 2-årsdag. 

2. Intensifiera insatserna för att förbereda Hungerprojek-
tets gräsrotsprogram för en uppskalning. Detta görs genom 
att visa på synnerligen framgångsrika och kostnadseffektiva 
program, som sedan kan replikeras i större skala.  

3. Fördjupa Hungerprojektets ledande roll i och påverkan 
på regionala, nationella och internationella forum, så att fler 
aktörer anammar ett jämställdsbaserat gräsrosperspektiv i 
sina respektive utvecklingsplaner. 

Målet är att göra Hungerprojektets modell till en katalysator 
för ett förändrat synsätt på hur internationellt utvecklings-
arbete bör genomföras och att därigenom föra upp vårt 
arbete och erfarenheter med att implementera hållbara, 
gräsrotsbaserade program med kvinnor i fokus på en bre-
dare nivå.
Under året gjordes det på global nivå flera viktiga framsteg 
för att öka Hungerprojektets inflytande på den internationel-
la utvecklingsagendan. Ett nytt kontor öppnades i Washing-
ton, vi medverkade i den amerikanska delegationen till FN:s 
kvinnokommission och vi var även delaktiga på Rio+20 
Earth Summit. Hungerprojektet inledde även ett forsknings-
samarbete med Världsbanken och erhöll medel från FN:s 
demokratiseringsfond. 

I Afrika fortsätter arbetet med epicenterstrategin. Syftet är 
att skapa självförsörjande samhällen. Varje epicenter byg-
ger på ett samarbete mellan byar i området. Tillsammans 

bygger befolkningen ett samhällscenter som bland annat 
erbjuder vuxenutbildning, sjukvård, matlager och mikrofi-
nansprogram. Epicenterstrategin skapar samhällsutveckling 
både genom att stimulera entreprenörskap och genom 
att samarbeta med myndigheter som levererar offentliga 
tjänster. Under 2012 har vi utvecklat definitionen av självför-
sörjning och tillfört fler indikatorer för hur ett självförsörjande 
epicenter ska definieras och mätas. Detta innebär att pro-
cessen till självförsörjning kommer att förlängas något och 
nu beräknas ta cirka åtta år. Idag finns 119 epicenter. 

I Ghana fortsätter den storskaliga satsningen på epicenter-
strategin, som stöds i ett treårigt avtal av Robertson Foun-
dation, USA, vilket i Sverige matchades av Allba Holding, 
Stichting af Jochnick Foundation samt familjen Ribohn.

Hungerprojektet i Indien har under 2012 fortsatt arbetet 
med att stärka kvinnors ledarskap i byråden, så kallade 
Panchayat, tack vare bland annat finansiering av Forum 
Syd. Hungerprojektet i Indien har sedan 2001 utbildat cirka 
80 000 kvinnliga folkvalda ledare. Hungerprojektets arbete 
med folkvalda kvinnor i Indien har uppmärksammats på 
flera håll både nationellt och internationellt, bland annat av 
president Barack Obama och USAs ”Ambassador at large 
for Global Women´s issues”, Melanne Verveer samt vunnit 
pris för bästa sociala innovationsprojekt (EdelGive Social 
Innovation Honours (ESIH) 2011)

Merparten av Hungerprojektets 385 000 lokala volontärer 
finns i Bangladesh. Under 2012 har arbetet fortsatt att 
fokusera på att utbilda volontärer i byar över hela landet för 
att skapa visioner för hur befolkningen ska uppnå millennie-
målen. Man har även fortsatt att stärka flickor och kvinnor, 
bland annat genom National Girl Child Day som den 30 
september varje år firas för att uppmärksamma flickors rät-
tigheter i Bangladesh. Både i Indien och i Bangladesh har 
Hungerprojektets personal varit aktiva i de manifestationer 
som har genomförts för att protestera mot de brutala över-
grepp som har drabbat kvinnor.

I Latinamerika centreras Hungerprojektets insatser kring 
de marginaliserade grupperna, framförallt ursprungsbe-
folkningen. Arbetet fokuserar på att stärka dessa grupper 
genom att utbilda dem i deras rättigheter, lära dem läsa 
och skriva samt satsa på inkomstgenererande projekt, i 
nära samarbete med regionala och lokala offentliga aktörer. 
Under 2012 genomförde THP i Mexiko 184 satsningar på 
gräsrotsnivå. Dessa satsningar nådde 2122 människor, 
varav 78,6 % var kvinnor. 

Andra globala nyheter

Den 25 maj 2012 genomfördes World Hunger Day i Storbri-
tannien i form av en stor gala på Royal Albert Hall i London, 
med en mängd celebriteter till förmån för Hungerprojektet. 
Satsningen World Hunger Day fick stor uppmärksamhet 
i media och har bidragit till att skapa en plattform för The 
Hunger Project UK, som nu satsar på att växa i Storbritan-
nien. 
Flera svenska investerare reste tillsammans med delar av 
Hungerprojektets personal till New York för att delta vid 
organisationens årliga globala arrangemang i oktober. 
Svenska investerare deltog även vid en investerarresa till 
Bangladesh i september/oktober, arrangerad av globala 
kontoret. 
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Augustine Nortu berättar

Augustine är en ung man som lever i byn Luhouru i 
Matskope epicenter i Ghana. Han kom i kontakt med 
Hungerprojektet 2007 genom en VCA-workshop. Augus-
tine anammade snabbt principerna och undervisningen 
han fått från VCA-utbildningen. Han ansökte om att få 
bli volontär och leda HIV/Aids-utbildningar i Hunger-
projektets namn. Efter utbildningen började Augustine 
leda egna utbildningar i HIV/Aids relaterade frågor och 
snart anslöt sig ytterligare tre byinvånare för att hjälpa 
till. 

Spelar pjäser om HIV/Aids
Augustines engagemang ledde till att även barn började 
engagera sig genom att spela upp pjäser, som handlade 
om att bryta tabun kring HIV/Aids.  Tillsammans med 
sin arbetsgrupp bidrog Augustine till ett ökat intresse 
för Hungerprojektet och inom kort bjöd flera grundsko-
lor in dem för att undervisa och spela upp pjäser kring 
ämnet.

Efter att ha fått höra om Augustine och de andra volon-

tärernas effektiva metoder för att bekämpa HIV/Aids, 

inledde Ghana Health Service ett samarbete mellan 

volontärerna och de lokalt anställda sjuksköterskorna. 

Volontärerna fick fördjupad utbildning inom HIV/Aids, 

näringslära och malariabekämpning och kunde därmed 

hjälpa och avlasta sjuksköterskorna i deras förebyg-

gande arbete kring dessa frågor.

Tack vare ett hårt och ihärdigt arbete fick Augustine i 

december 2010 möjligheten att utbilda sig till vårdassis-

tent. Idag är han offentligt anställd och har arbetat på 

flera sjukhus. Augustine är fortfarande djupt engagerad 

i utbildningsprogrammen i sitt område, där han även 

valts till sekreterare för den verkställande kommittén i 

Matsekope epicentrum.

I en intervju berättar Augustine följande: ”Jag förvän-
tade mig aldrig att jag skulle bli välkänd och få en 
position som gav mig tillgång till alla dessa möjligheter. 
Det här har gjort att jag har fått självförtroende, respekt 
och viktigast av allt, att jag nu jobbar med hälsofrågor. 
Hungerprojektet gjorde allt detta möjligt, det är som om 
jag har blivit en ny människa. Det går också bra för de 
ungdomar som utan betalning och på sin fritid ställde 
upp och hjälpte mig och jag är glad för att jag vet att de 
också kommer att genomgå stora förändringar – tack 
vare Hungerprojektets fantastiska program.”

Gruppdiskussioner vid Ekumfi Epicenter i Ghana.

8
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Insamling Sverige
Hungerprojektets verksamhet fortsatte att expandera under 
2012. Den totala insamlingen i Sverige ökade med 32 % 
jämfört med 2011 och insamlingsresultatet blev cirka 12,4 
miljoner kronor. Insamlade medel kommer ifrån privatperso-
ner, företag, stiftelser och organisationer. 

Stiftelsens underskott uppgående till 234 551 kronor över-
förs i ny räkning. Beträffande resultatet av verksamheten 
under året och stiftelsens ställning vid årets utgång hänvi-
sas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar 
med kommentarer i form av noter. 

Nyckeltal
De administrativa kostnaderna uppgick till 5,6 % och in-
samlingskostnaderna till 6,7 %. Av insamlade medel gick 
90 % till ändamålet i Sverige och globalt1. 10,1 miljoner kro-
nor överfördes till internationella globala program. Tack vare 
stöd från bland annat Allba Holding samt Tove och Ingvar 
Jensen kunde våra kostnader hållas mycket låga.

De riktade överförda medlen till Etiopien från Radiohjäl-
pen har använts till den fortsatta satsningen vid Enemore 
epicenter och de riktade överförda medlen till Indien från 
Forum Syd har använts till mobilisering samt utbildning av 
folkvalda kvinnor i delstaterna Uttarakhand och Odisha. Ge-
nom Barn i Nöd har det också förts över riktade medel till 
Bangladesh för att stärka lokal demokrati på landsbygden.

De oriktade medlen har överförts till Ghana, Uganda, och 
Etiopien, där de har använts till epicenterstrategin och till 
Bangladesh för utbildning av volontärer och stärkande av 
flickors och kvinnors ställning. Oriktade medel har även 
överförts till det globala sekretariatet för program-, 
utvärderings- och samordningskostnader.

Fördelning typ av investerare 2012 
Vid årets slut hade vi totalt 560 investerare (471). Våra 
investerare kan delas upp i tre olika kategorier: privatperso-
ner, företag och stiftelser/organsationer.

Antal månadsgivare som investerar via autogiro eller inbe-
talningskort uppgick till 246 vid årets slut. Den vanligaste 
investeringsnivån bland våra månadsgivare är 100-500 
kronor per månad. Det finns ingen minimumnivå för auto-
giro eller för engångsinvesteringar i Hungerprojektet, men 
rekommendationen är att åtminstone investera 50 kronor 
per månad om det är autogiro som önskas. 
50 privatpersoner och företag investerar som Globala Part-
ners (GP) minimum 6000 respektive 12000 kr per år, 27 
personer och företag investerar som Globala investerare 
(GI), minimum 24 000 respektive 36 000 kr per år. Utöver 
dessa investerare har vi 13 investerare som investerar över 
125 000 kr per år, varav sex över 500 000 kr. 

I början av 2012 blev stiftelsen Hungerprojektet förmånsta-
gare i PostkodLotteriet. Utdelningen från PostkodLotteriet 
som delades ut till stiftelsen Hungerprojektet uppgick till 4 
miljoner kronor 2012. Avtalen löpte vidare med Stichting 
af Jochnick Foundation och Allba Holding gällande den 
storskaliga satsningen i Ghana. Bland övriga företag och 
stiftelser som investerar i Hungerprojektet kan nämnas Sä-
tila Holding, KappAhl, Exceed, Preera, Filippa K, Alfa Laval, 
Nobia, Procordia, SKAB och Illusion Labs.
Under året genomfördes ett stort antal insamlingsaktiviteter 
och event till förmån för Hungerprojektet av ambassadörer 
och volontärer. Exempel på dessa är International Women’s 
Clubs insamling på Internationella Kvinnodagen, fotokonst-
auktion med Linnea Frank, välgörenhetsrace på Handels-
högskolan i Stockholm, seminariet Hållbart Ledarskap i 
samarbete med Ernst & Young som hölls i Stockholm, 
Malmö och Göteborg samt golftävlingar i Torekov, Falsterbo 
och Hovås. Raoul Wallenberg Differencemakers (tidigare 
Young Investors) genomförde flera insamlingsaktiviteter 
under året, bland annat Goda Granar. 

Fördelning typ av investerare 2012 Fördelning insamlings- och 
administrationskostnader (%)

1 Fördelning av verksamhetskostnader beräknas enligt instruktion från Svensk Insamlingskontroll: andel av kostnad = kostnad /verksamhetsintäkter. 

Kommunikation
Pro bono samarbeten med The Big Plan och Beepsend 
har varit centrala för kommunikationen under 2012. Under 
året har ett flertal insamlingskampanjer genomförts, främst 
i digitala medier, samt en matchnings- och en e-julkorts-
kampanj. I slutet av året hade Hungerprojektet 950 likes 
på Facebook, 260 000 sidvisningar på hemsida och 3 500 
prenumeranter till vårt digitala nyhetsbrev. 
Från och med början av hösten gick organisationens kom-
munikatör upp i tjänst, från 50 % till 75 %. Ett större arbete 
med nytt kommunikationskoncept samt webb påbörjades 
under hösten 2012, i samarbete med reklambyrån The Big 
Plan.

Påverkansarbete
Hungerprojektet bedriver kontinuerligt opinions- och på-
verkansarbete. Medarbetarna är ofta ute och föreläser i 
olika sammanhang. Under 2012 föreläste personalen och 
styrelsemedlemmarna i Stiftelsen Hungerprojektet för flera 
Rotaryklubbar och andra yrkesnätverk samt för en rad 
grund- och högskolor. Värt att nämna är den kampanj som 
Hungerprojektet genomförde under Internationella Flicka-
dagen den 11 oktober. En debattartikel författad av Hung-
erprojektets vd publicerades på den digitala debattsajten 
Newsmill. En av medarbetarna, som precis var hemkom-
men från Bangladesh där Hungerprojektet har varit med 
och initierat en nationell flickadag, genomförde flera föres-
läsningar på temat tillsammans med Folkuniversitetet, Riks-
föreningen Glöm aldrig Fadime och Malmö FN-förening.

Ambassadörer och volontärer
Ett flertal praktikanter har under året arbetat i Stockholm, 
Göteborg och Malmö och hjälpt till med bland annat den 
löpande administrationen, kommunikation och insamling. 
Frivilliga insatser utfördes av cirka 280 (280) personer, som 
arbetade med insamling, evenemang, nyhetsbrev, presen-
tationer med mera. En nationell konferens har genomförts 
för samtliga volontärer och ambassadörer, där även den 
nya vd:n Sara Wettergren, medverkade. Utvecklingen av 
struktur och support av ledarskapsteamet (volontärkoordi-
natorer och studentambassadörer) har fortsatt.

Ideella insatser har även gjorts av företag. Den löpande 
bokföringen sköttes under året av Allba Holdings adminis-
tration genom Susanne Bergeros med Ingvar Jensen som 
ansvarig.

Under året var Hungerprojektets personal och volontärer 
inbjudna att tala om verksamheten vid många seminarier 
och presentationer, alltifrån ledarskapsutbildningar till eve-
nemang hos lokala företagsgrupper och nätverk. Föreläs-
ningar på skolor har bland annat genomförts via nätverket 
Transfer.

Personal
Åsa Skogström Feldt avslutade sin tjänst som vd för stif-
telsen Hungerprojektet i januari 2012. Hon efterträddes 
av Sara Wettergren, som påbörjade sin tjänst 1 maj 2012. 
Ylva Munkhammar har arbetat som fundraiser/projektledare 
med speciellt fokus på institutionell insamling från konto-
ret i Göteborg. I november flyttade Ylva Munkhammar till 
Sri Lanka, där hon kommer att arbeta 50 %, främst med 
organisationens CRM-system och andra administrativa 
uppgifter. Under hösten fick kontoret i Göteborg ytterligare 
förstärkning genom tidigare volontärkoordinatorn Niklas 
Hallhagen, som har arbetat 50 %. Lina Areblad, organisa-
tionens kommunikatör, är också baserad i Göteborg och 
har en tjänst som omfattar 75 %. I Malmö anställdes Ellen 
Hoas Ströman som fundraiser/projektledare på 100 %. 
Stockholmskontoret har under året haft en heltidsanställd, 

Magdalena Jennstål på 100 %. Under hösten påbörjades 
ett rekryteringsarbete för att förstärka Stockholmskontoret 
och den 1 januari 2013 anställdes Maisa Ek som fundrai-
ser/projektledare i Stockholm. Totalt har Hungerprojektet 
sju anställda.

Styrelse
Styrelsen har under året haft fem ordinarie ledamöter: 
Carl-Diedric Hamilton, ordförande, Tove Jensen, Thomas 
Sundberg, Åsa Skogström Feldt och Marie Wallenberg. 
Suppleanter har varit Caroline Trege och Ingvar Jensen. 
Samtliga styrelseledamöter, inklusive ordföranden, har utfört 
sina uppdrag utan arvode.

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträ-
den. Carl-Diedric Hamilton har under året fortsatt att med-
verka i The Hunger Projects globala styrelse.

Kontor
Hungerprojektet har kostnadsfritt fått nyttja kontorslokaler 
hos Allba Holding i Stockholm.
Adress: Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm.
Telefon: 08-735 23 30.

Vi har även fått nyttja lokaler hos HMP på Hovslagargatan 5 
i Stockholm, i Malmö hos CoachCompanion och Nätverket 
Göran på Slottsgatan 20 och i Göteborg hos Drivhuset, 
Södra vägen 67 samt under hösten hos Preera på Rosen-
lundsgatan 3 i Göteborg. 

90-konto
I Sverige används 90-konton vid insamlingsarbetet:
PG 90 19 97-7 och BG 901-9977.
PG 90 00 94-4 och BG 900-0944.
Svensk Insamlingskontroll övervakar att pengarna används 
för sitt ändamål och att högst 25 % används till insamlings- 
och administrations kostnader.
Hungerprojektet tillämpar FRIIs kvalitetskod och kodrapport 
har upprättats och uppdateras årligen.

Revisor
För revisionen anlitades auktoriserad revisor Ulrika Gran-
holm Dahl vid Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som 
ansvarig revisor och auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg 
som hennes suppleant. 

Kontakt

Hemsida: www.hungerprojektet.se
Global hemsida: www.thp.org
E-post: info@hungerprojektet.se

Kommande händelser
Hungerprojektet har under 2012 ansökt om att bli 
ramorganisation till Sida. En extern utvärderingsprocess 
av organisationen pågick under hösten 2012 och besked 
väntas under 2013. 
Hungerprojektet kommer under 2013 att lansera ett 
antal tematiska nätverk, där investerare har möjlighet att 
rikta sina pengar efter intresseområde. Stor vikt kommer 
också att läggas vid att förbättra och förenkla den externa 
kommunikationen.
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Resultaträkning (tkr)
  2012 2011

Stiftelsens intäkter
Insamlade medel Not 1 10 983 8 544

Erhållna bidrag Not 2 1 405 799

Stiftelsens kostnader

Ändamålskostnader Not 3 -11 154 -7 718

Insamlingskostnader Not 3 -830 -594

Administrationskostnader Not 3 -694 -515

Verksamhetsresultat  -290 516

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter   55 8

Årets resultat  -235 524

Balansräkning (tkr)
  2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Not 4 1 1

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 1

Summa anläggningstillgångar  1 1

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar  23                       3

Upplupna intäkter Not 5 172 660

Summa kortfristiga fordringar  195 663

Kassa och bank  745 361

Summa omsättningstillgångar  940 1 024

Summa tillgångar  941 1 025

Eget kapital och skulder (tkr)
  2012-12-31       2011-12-31 

Eget kapital
Balanserad resultat  899 376

Årets resultat  -235 523

Summa eget kapital  664 899

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  6 21

Övriga skulder  33 14

Upplupna kostnader Not 6 238 91

Summa kortfristiga skulder  277 126

Summa eget kapital och skulder  941 1 025

Ställda säkerheter  Inga Inga

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Bokslutskommentarer

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av Svensk 
Insamlingskontroll.  Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år. Stiftelsen tillämpar FRIIs kvalitetskod och kod-
rapport har upprättats.

Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till nominellt värde. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli 
betald.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktförs i den 
period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde. Gåvor i form av pro 
bono-tjänster intäktsredovisas inte. 

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla stiftelsens ändamål 
enligt dess stadgar. I ändamålskostnader ingår kostnad för beviljade medel för respektive ändamål.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga för att generera externa intäkter.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera stiftelsens kansli. Ett visst mått av allmän administration 
är ett led i att säkerställa en god kvalitet på stiftelsens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt.

Not 1 Stiftelsens intäkter (tkr)                              
  2012 2011

Insamlade medel från:

Företag  2 854 3 496

Privatpersoner  2 982 3 270

Övriga externa fonder, stiftelser och andra organisationer1)  5 147 1 778 

Summa insamlade medel  10 983 8 544
1) I beloppet ingår medel från PostkodLotteriet på 4 000 (0) tkr.

Av ovanstående belopp har 4 229 (5 532) tkr insamlats via 90-konton.

Not 2 Erhållna bidrag
   2012 2011

Forum Syd   1 405 799

Not 3 Personal
   2012 2011

Medelantalet anställda har uppgått till:

Kvinnor   3 2

Män   1 -

Totalt   4 2

Löner och andra ersättningar:     

Styrelse och vd        303  0

Övriga anställda      1 006 692

Totala löner och ersättningar   1 309 692

Sociala kostnader   452 183

(varav pensionskostnader)   (94) (27)

Kostnaden för inhyrd arbetskraft, 108 (650) tkr, fördelas mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnad.

Under året har ca 280 ( 280 ) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resul-

taträkningen.
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Not 4 Andelar

Medlemsinsats i Ekobankens medlemsbank         1    1

Not 5 Upplupna intäkter
   2012-12-31 2011-12-31

Upplupna intäkter från företag   140 577

Upplupna intäkter från privatpersoner   32 83 

Summa upplupna intäkter   172 660

Not 5 Upplupna kostnader
   2012-12-31 2011-12-31

Semesterlöneskuld   111 49 

Sociala avgifter   87 27

Upplupna arvoden   15 15

Övriga upplupna kostnader   25 -

Summa upplupna kostnader   238 91
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H U N G E R P R O J E K T E T  A V S K A F F A R  H U N G E R  O C H  F A T T I G D O M  G E N O M  A T T  V Ä C K A 

L O K A L  E N T R E P R E N Ö R S A N D A .  D E T  G E R  B E S T Å E N D E  R E S U L T A T  O C H  Ä K T A  F R A M T I D S T R O .

I N V E S T E R A  D U  O C K S Å    W W W. H U N G E R P R O J E K T E T. S E

Om Hungerprojektet
Hungerprojektet är en ideell organisation med målet att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, 

hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus, samt att verka för att dessa strategier tillämpas i länder 

över hela världen. Vår vision är en värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt 

och värdigt liv som de själva har makt över.

      @Hungerprojektet   facebook.com/Hungerprojektet

www.hungerprojektet.se
http://www.facebook.com/Hungerprojektet

