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 VD & ORDFÖRANDE 
 HAR ORDET. 
Hungerprojektet når 16 miljoner 
människor genom sin program-
verksamhet i 12 länder. Det är en 
ansenlig mängd människor som på 
olika sätt driver utvecklingen framåt 
i sina egna samhällen.

u En av våra tre grundpelare handlar om att 
mobilisera människor för att nå hållbar utveckling. 
Genom att samla människor och tillsammans ta 
fram en vision för hur en framtid fri från hunger och 
fattigdom kan te sig skapas ett starkt ägarskap för den 
egna utvecklingen.

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan avskaff a 
hunger och fattigdom, men vi måste öka takten för 
att nå dit. Den senaste rapporten från FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation FAO, The State of 
Food Security and Nutrition in the World 2018, visar 
att utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren. Idag 
lever en av nio i världen i kronisk hunger. Det är 821 
miljoner människor. Framför allt är det långvariga 
konfl ikter och klimatförändringar som bidrar till den 
negativa utvecklingen och vid de fältbesök vi gjort 
under året vittnar våra kollegor om att det har blivit 
svårare för bönderna att förutse skördarna på grund 
av förändrade vädermönster.

Det är därför extra glädjande att vi under året, med 
stöd från Svenska Postkodlotteriet och i samarbete 
med Naturskyddsföreningen, har satt igång projektet 
”Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk” i Uganda. 
Småbrukare runt två av våra epicenter ska genom 
utbildning och rådgivning få stöd för att förbättra 
jordens bördighet på ett naturligt sätt som inte kräver 
kemikalier. Omställningen ökar förutsättningarna 

för att klara klimatförändringarna och den så viktiga 
biologiska mångfalden ökar redan vid den första 
odlingssäsongen. Projektet pågår under fyra år och 
det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen. 

I vårt arbete har vi alltid kvinnor i fokus eftersom 
de är avgörande förändringsaktörer för att vi ska nå 
målen i Agenda 2030. Det är ofta kvinnorna som 
bär ansvaret både för barnen och familjens inkomst. 
De brukar jorden, skördar och säljer grönsakerna 
på marknaden men saknar trots det infl ytande över 
familjens ekonomi. I alla våra program löper därför 
jämställdhet och kvinnors rättigheter som en röd 
tråd.

De kommande åren satsar Hungerprojektet globalt 
på att sprida vår syn på utveckling och förändring till 
fl er organisationer och länder. Under 2018 tog vi stora 
kliv framåt och skapade starka allianser med andra 
organisationer som liksom vi är övertygade om att 
”Community Led Development” är det mest eff ektiva 
sättet för att nå hållbar och långsiktig utveckling. 
Vi kommer fortsätta söka samarbeten med både 
organisationer och regeringar för att säkerställa att 
utvecklingen drivs av människorna i de samhällen där 
fattigdom och kronisk hunger är utbredd.

De senaste åren har vi stadigt ökat vår insamling 
och vi vill rikta ett stort tack till er som bidragit till 
vår utveckling. Ett extra tack till alla volontärer, inte 
minst Det goda nätverket, och till våra investerare som 
på olika vis är med och stöttar vår verksamhet. Det är 
tillsammans med er som vi har möjlighet att nå målen 
i Agenda 2030.

FÖRORD

Nu behövs vi alla mer än någonsin.

Silvia Ernhagen, vd Marie Wallenberg, styrelseordförande
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 VERKSAMHETEN.  Hungerprojektet är 
en ideell organisation som verkar för att 
avskaffa hunger och fattigdom.

u Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi 
människor att avskaffa sin egen hunger och fattig-
dom. Kvinnor är starka förändringsaktörer, därför bör-
jar vi alltid vårt arbete med att nå dem. Till exempel 
återinvesterar kvinnor 90 % av sin inkomst i familjen 
– pengar som läggs på mat, utbildning och hälsa.

De senaste 25 åren har världen gjort stora framsteg 
när det gäller att bekämpa världshungern. Sedan år  
2000 har antalet människor som lever i kronisk 
hunger minskat med nästan 100 miljoner. Men nu 
går trenden åt fel håll. Den senaste rapporten från 
FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, 
visar att hungern i världen har ökat de senaste tre 
åren. Världshungern har nu återgått till nivåer som 

uppmättes för ett decennium sedan. Idag lever 821 
miljoner människor i kronisk hunger. Det är var nion-
de person i världen.1 Enligt mål 2 i Agenda 2030, FN’s 
Globala Mål, ska hungern vara avskaffad till år 2030.

Hungerprojektet arbetar utifrån en beprövad me-
tod som vi vet fungerar. Vi stöttar utveckling som 
drivs av människor som själva lever i samhällen som 
präglas av fattigdom och hunger. Vi börjar alltid med 
kvinnor, mobiliserar samhällen och arbetar för lokala 
partnerskap. Tillsammans identifierar vi problem och 
lösningar för en hållbar och långsiktig utveckling. 
Våra program finns i tolv länder i Afrika, Asien och 
Latinamerika och vårt arbete når i dagsläget cirka 16 
miljoner människor.

1  FAO. Food Security & Nutrition around the World.
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition 
(hämtad: 2019-04-12)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Om Hungerprojektet.
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Afrika: Benin, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Malawi, Moçambique, Senegal, Uganda 
Asien: Bangladesh, Indien 
Latinamerika: Mexiko och Peru

16 miljoner
människor nåddes 2018 av våra program.

426 000
kvinnor har deltagit i ledarskaps- 
utbildningar sedan 2008.

personer har deltagit i workshopen Vision, 
Comittment and Action sedan 2008.

1,7 miljoner
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 2018.  Under året uppnådde ytterligare  
7 epicenter i Hungerprojektets afrikanska 
program självförsörjning. Det innebär att 
av totalt 123 epicenter har 31 epicenter 
uppnått självförsörjning.

u Att uppnå självförsörjning innebär att Hunger-
projektet har lämnat över hela ansvaret för epicentret 
till människorna i de kringliggande samhällena. Det 
är först när epicentret uppnår ett antal förutbestämda 
mål som det bedöms kunna vara helt självförsörjande.

Programverksamheten i de afrikanska program- 
länderna har under året bland annat stöttats av 
Svenska Postkodlotteriet, Kavlifonden och Radio-
hjälpen. Under året fortsatte även de företag som 
genom crowdfunding stöttat epicenter sedan 2017 
att investera. Programmet enligt denna modell löper 
från 2017 till 2019 och avser Asenema epicenter och 
Mem-Chemfre epicenter i Ghana. Asenema epicenter 
stöttades under 2018 av Stiftelsen Mellby Gård,  
Indutrade och Roi Rekrytering. Mem-Chemfre  
epicenter stöttades under året av Hammer & 
Hanborg, Thurne Teknik, Millstone Group,  
Webmanuals, Perstorp och Stina von der Esch.

Inom ramen för programavtalet med Forum Syd för 
perioden 2017–2019 erhöll vi 5 Mkr för fortsatt stöd 
av verksamheten i Indien i delstaterna Odisha och 
Uttarakhand. Riktade medel har också förts över till 
verksamheten i Uganda genom Allbastiftelsen.

Investeringar från JULA och KappAhl har riktats till 
vårt arbete i Bangladesh. Bland övriga företag och stif-
telser som engagerat sig i Hungerprojektet under året 
kan namnas Sätila Foundation, Stiftelsen Barn i Nöd, 
Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse, Biltings Idé, 
Illusion Labs, Salénia, Nordströms Trä, Berns, M-Ko-
pia, Revhaken Hotels, Securitas, Holy Greens, WER, 

Odgers Berndtson och Scandinavian Cosmetics.

Under 2018 tillträdde Silvia Ernhagen som vd och 
kontoret i Göteborg lades ned för att samla alla med-
arbetare på ett och samma ställe i Stockholm. I linje 
med den kommunikationsstrategi som tagits fram 
anställdes en digital kommunikatör och arbetet med 
att öka kännedomen om organisationen påbörjades. 
På kontoret i Stockholm arbetade 7 personer heltid 
under den största delen av 2018.

Hungerprojektets tillväxt fortsätter och 2018 slog vi 
ett nytt rekord då vi samlade in nästan 23,3 miljoner 
kronor, att jämföra med 18,4 miljoner 2016 och 20,4 
miljoner kronor 2017. Det motsvarar en ökning på  
15 % mellan åren 2017 och 2018, där den största  
tillväxten varit på den institutionella sidan.

I mars 2018 mottog vi, utöver basstödet på 5 miljoner 
kronor, 12 miljoner kronor från Svenska Postkod- 
lotteriets överskott för att tillsammans med Natur-
skyddsföreningen driva ett projekt i Uganda.  
Projektet ”Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk” 
syftar till att ge stöd till småbönder att förbättra 
jordens bördighet på ett naturligt sätt som inte kräver 
kemikalier. Projektet pågår i 4 år. 

Totalt uppgick våra administrations- och 
insamlingskostnader 2018 till knappt 2,6 Mkr eller 
11,0 % av insamlade medel (2,4 Mkr, 11,8 %). Enbart 
insamlingskostnaderna uppgick till 1,7 Mkr, 7,4 % (1,6 
Mkr, 7,9 %) och administrationskostnaderna till 0,8 
Mkr, 3,6 % (0,8 Mkr, 3,9 %).
 
Ändamålskostnaden, den andel av de insamlade 
medlen som går till ändamålet som består 
av programverksamhet, information-och 
opinionsbildning samt uppföljning och utvärdering 
av verksamheten, uppgick till 19,7 Mkr eller 84,5 % 
(17,2 Mkr, 84,1 %).

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Året i korthet.
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2018 slog vi
insamlingsrekord 

23,3
miljoner kronor

 KOSTNADSFÖRDELNING. 
Av våra kostnader år 2018 gick 88 % till ändamålet, 
8 % till insamling och 4 % till administration.

88 %
ändamål

8 %
insamling

4 %
administration
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Folkvalda kvinnliga ledare. 
 INDIEN.  Med stöd från Forum Syd driver Hungerprojektet ett 
program i Indien som syftar till att få kvinnor att ställa upp i 
lokalval till byråd och därefter utöva sitt politiska uppdrag.

       FYRA NEDSLAG I VERKSAMHETEN. 

sammanhang, att de är inkapabla att leda eller 
att de behöver vara högutbildade för att klara av 
uppdraget”, säger Ruchi Yadav, programdirektör för 
Hungerprojektet i Indien.

Vart femte år hålls val på lokal nivå. Enligt lag ska 
minst en tredjedel av platserna i byråden, så kallade 
Panchayats, reserveras för kvinnor. Trots detta får 
kvinnor sällan möjlighet att delta i beslutsfattandet på 
lika villkor som män. Hungerprojektet stöttar kvinnor 
som ska ställa upp i val. Vi driver intensiva kampanjer 
för att uppmuntra valdeltagandet och nomineringar 
av kvinnliga ledare. Vi kapacitetsutvecklar sedan 
folkvalda kvinnor att bli eff ektiva samhällsledare som 
driver utvecklingen i sina byar framåt.

u I Indien får många kvinnliga politiker utstå hot 
och våld – både från sin egen familj och från andra 
bybor som anser att kvinnor inte kan, eller bör, 
engagera sig politiskt. Hungerprojektet stöttar med 
utbildningar i ledarskap och jämställdhetsfrågor. Vårt 
mål är att alla ska känna till och kunna utöva sina 
demokratiska rättigheter.

“Det här ledarskapsprogrammet 
är viktigt eftersom det bevisar att 
när kvinnor på landsbygden får rätt 
uppbackning, både ekonomiskt och kunskapsmässigt, 
så är de kapabla att vara eff ektiva och framgångsrika 
beslutsfattare och ledare. Det krossar myten om att 
kvinnor inte är intresserade av att delta i politiska 



       FYRA NEDSLAG I VERKSAMHETEN. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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”Att göra de Globala målen lokala handlar 
om att levandegöra hållbarhetsmålen på 
samhällsnivå, hushållsnivå och individnivå. 
Det är särskilt viktigt när de gäller samhällen 
som annars riskerar att halka efter. Hunger-
projektets Unionstrategi är en metod som verkligen 
kan se till att vi lyckas förankra de Globala målen på 
gräsrotsnivå”, säger Jamirul Islam, programchef för 
Hungerprojektet i Bangladesh.

u Hungerprojektet arbetar i partnerskap med 
lokala beslutsfattande organ, det lokala civilsamhället 
och lokala volontärer, eldsjälar och förändrings-
aktörer för att stärka kapacitet och kunskap för att de 
Globala målen ska kunna uppnås från gräsrotsnivå. 
Denna holistiska partnerskapsbaserade modell har 
utvecklats till ett paket av samhällsmobiliserande 
och kapacitetsbyggande aktiviteter som tillsammans 
kallas Unionstrategin. 

När de Globala 
målen blir lokala.
 BANGLADESH.  I Bangladesh arbetar 
Hungerprojektet med att mobilisera 
samhällen för en mer inkluderande
och lokal demokrati.

Samhällsutveckling
på landsbygden.
 GHANA.  På den afrikanska 
landsbygden arbetar Hungerprojektet 
med epicenterstrategin – en metod för 
att skapa självförsörjande samhällen.

”Epicenterstrategin ger människor framtidstro och verk-
tyg för att själva ta sig ur sin hunger. Strategin handlar 
om att förändra människors mindset. Genom 
att arbeta kapacitetsbyggande och holistiskt  
ges människor möjligheten att nå sina mål. 
Hushållen och samhällen går samman och 
stakar, i samarbete med landets off entliga 
sektor, ut vägen för framtiden”, säger Samuel 
Afrane, Hungerprojektets landschef i Ghana. 

u Epicenterstrategin är en holistisk metod för att 
avskaff a hunger och fattigdom på ett ekonomiskt och 
ekologiskt hållbart sätt. Det handlar om att mobilisera 
samhällen och stärka människor att själva bli 
förändringsaktörer. Strategin skapar synergi mellan 
olika program som fokuserar på hälsa, utbildning, 
läs- och skrivkunnighet, näringslära, förbättrade jord-
bruksmetoder och större matsäkerhet, mikrofi nans 
samt vatten och sanitet.
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Inga konstigheter att odla giftfritt.

”Det här projektet är viktigt av fl era skäl. 
Det kommer bidra till att produktionen 
av hälsosam mat ökar, det kommer öka 
samhällenas motståndskraft mot klimat-
förändringar, det kommer öka den biologiska mång-
falden i området och det kommer öka marknadsvärdet 
på de produkter som dessa samhällen producerar”, säger 
Daisy N. Owomugasho, Hungerprojektets regionchef 
för östra Afrika.

En annan viktig och aktuell insats är projektets fokus 
på unga och kvinnor. Dessa grupper är mest sårbara 
för utarmningen av ekosystemtjänster, såsom 
exempelvis dricksvatten. 

u Specialprojektet ”Inga konstigheter - ett giftfritt 
jordbruk” är ett fyraårigt projekt som Hungerprojektet 
driver tillsammans med Naturskyddsföreningen och 
med stöd från Postkodlotteriet. Projektet fokuserar på 
en rad viktiga aspekter, däribland ökning av självför-
sörjningsgraden samt att långsiktigt producera ett 
överskott av grödor. 

Småbrukare i Uganda ser sina nuvarande odlingssätt 
som alltför sårbara för att klara klimatförändringarna 
och därför är dessa ett stort hot mot deras möjlighet 
till försörjning. Omställningen till ett agroekologiskt 
jordbruk ökar förutsättningarna för att klara klimat-
förändringar och förbättrar självförsörjningsgraden. 

 UGANDA.  I Uganda driver Hungerprojektet ett projekt som syftar 
till att ge småbrukare stöd för att förbättra jordens bördighet på ett 
naturligt sätt som inte kräver kemikalier. 

u



u

u

u

u

u

“Hungerprojektet trycker på 
rätt knappar för att göra något 
som funkar över tid.” 
NICLAS WATE, VD ROI REKRYTERING

“Vi kan inte göra 

allt, men vi kan 

göra något. Genom 

att hjälpa en person 

ur hunger har vi 

samtidigt hjälpt 

den personen att 

få tillgång till det 

vi anser är mest 

värdefullt av allt – 

sin egna tid.”

ABED AL SAFFAR,  

VD UR&PENN

“Hungerprojektets filosofi är hållbar och 

arbetet som bedrivs gör långsiktig skillnad 

för de människor och områden som berörs. 

Vi ser investeringarna som en förlängning av 

vårt globala hållbarhetsarbete.” 

MARIA RAGNARSSON, SUSTAINABILITY MANAGER JULA

“Vi investerar i Hungerprojektet av framförallt två viktiga skäl, dels 

för att vi vill lära oss av deras konkreta och effektiva sätt att bygga 

engagemang kring svåra utmaningar och för att vi vill bidra till 

deras holistiska samhällsbygge i utsatta regioner i världen.”

ULF STENERHAG, VD THURNE TEKNIK

“Att investera i 

Hungerprojektet 

är att investera 

långsiktigt. Om man 

som företag, liksom 

vi, har anammat FN:s 

hållbarhetsmål om 

”Ingen hunger”, då 

är det här det bästa 

alternativet för mig.” 

CECILIA SVENSSON, 

HÅLLBARHETSCHEF 

PERSTORP

Därför investerar vi i 
Hungerprojektet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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epicenter har uppnått självförsörjning. Ett epicenter 
bedöms som självförsörjande först när det når ett  
antal mål och kriterier. Efter att det blivit självförsör-
jande fortsätter Hungerprojektet att mäta utvecklingen 
i epicenterområdet i tre till fem år.

Under 2018 nådde ytterligare 9 epicenter nästan alla 
kriterier för självförsörjning, men då två parametrar 
saknas, data för mikrofinansbanken samt landrättig-
heter, kan de inte officiellt  
deklareras självständiga.

I Uganda påbörjades specialprojektet ”Inga konstig-
heter – ett giftfritt jordbruk”. Projektet genomförs i 
samarbete med Naturskyddsföreningen med medel 
från Svenska Postkodlotteriet och pågår i fyra år. 
Syftet är att ge stöd till småbönder att förbättra 
jordens bördighet på ett naturligt sätt som inte kräver 
kemikalier. Över 200 bönder runt två epicenter i 
Uganda har anslutit sig till projektet.

Indien och Bangladesh
Hungerprojektet i Indien har fortsatt arbetet med 
att stärka kvinnors ledarskap i byråden (Panchayats). 
Insatserna består av att utbilda folkvalda kvinnor 
under deras femåriga mandatperiod och av påver-
kansarbete i form av kampanjer inför delstatsvalen 
och genom dialog om kvinnors deltagande i politiken 
med representanter från delstatsregeringar. Verksam-
heten i Indien stöttas med bidrag från Forum Syd. 
Hungerprojektet i Sverige har programavtalsstatus 
hos Forum Syd sedan 2017 och har beviljats program-
bidrag för verksamheten i Indien under en treårs- 
period, 2017–2019. Under 2018 deltog 8 000 kvinnor 
från 1 900 Gram Panchayats i ledarskapsprogrammen.

I Bangladesh verkar vi på unionnivå, den minsta  
administrativa enheten i landet som samlar ett  

Stiftelsen Hungerprojektet
Organisationsnummer: 802010-8315 

Allmänt om verksamheten
u Hungerprojektet är en internationell, ideell,  
politiskt och religiöst obunden organisation som 
verkar för att avskaffa hunger till år 2030. Vårt 
arbete grundar sig på ”Community Led Develop-
ment” (CLD), dvs vi stöttar utveckling som drivs av 
människor som själva lever i samhällen präglade av 
fattigdom och hunger. Tillsammans med människorna 
i våra programländer identifierar vi problem och 
lösningar för en hållbar och långsiktig utveckling. 
Vi vet också att när kvinnor stärks så driver de på 
utvecklingen, därför har vi alltid kvinnor i fokus.

Vi driver programverksamhet i Afrika, Asien och 
Latinamerika. Globalt verkar vi under namnet The 
Hunger Project (THP). Verksamheten är uppdelad i 
tolv programländer och tio insamlingsländer. Vid 2018 
års början hade Hungerprojektet 346 anställda globalt, 
varav merparten arbetar med implementering av 
programmen. Totalt nås cirka 16 miljoner människor 
av vår verksamhet.

I Sverige är Hungerprojektet en stiftelse vars uppgift 
är att samla in medel till programverksamheten. I 
Sverige bedriver vi också utbildning och informa-
tionsspridning om fattigdom och hunger.

Globala program

Epicenterstrategin
I Benin, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Malawi, 
Mocambique, Senegal och Uganda har Hunger- 
projektet verksamhet inom ramen för epicenter- 
strategin. Under 2018 uppnådde ytterligare 7 epicenter 
självförsörjning, vilket innebär att totalt 31 av 123 

Förvaltningsberättelse.
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Övriga globala nyheter
Under året intensifierades arbetet kring samordning 
av den globala programfinansieringen. En allt större 
andel av finansieringen består av riktade medel vilket 
kräver mer globalt samarbete än när majoriteten av 
den globala insamlingen bestod av oriktade medel. 
Fokus för den globala insamlingen är att ta 80 % 
av våra epicenter till självförsörjning 2020 samt att 
finansiera 70 unions i Bangladesh under 2019.

Under 2017 effektiviserades den globala organi-
sationen och blev mer decentraliserad genom att 
vissa gemensamma resurser fördelades ut på olika 
verksamhetsländer istället för att koncentreras till det 
globala huvudkontoret i New York. Denna effektivise-
ringsprocess fortsatte under 2018 och representanter 
från Hungerprojektet Sverige ingår nu i flera globala 
arbetsgrupper.

Den globala organisationen har också arbetat för att 
skapa fler synergier i kommunikationsarbetet. En ny 
varumärkesplattform och grafisk profil har tagits fram 
och kommunikationsavdelningarna i de olika länder-
na delar erfarenheter och kampanjer allt oftare. Den 
nya varumärkesplattformen och den grafiska profilen 
ska implementeras 2019.

Stiftelsen Hungerprojektet Sverige

Satsning på kommunikation
Styrelsens beslut för året 2018, att organisationen 
ska göra en strategisk satsning på kommunikation 
och påverkansarbete, har påbörjats. Dels ingår det 
i organisationens övergripande strategi att skapa 
kännedom om, och spridning av, våra metoder. Dels 
är ökad varumärkeskännedom nödvändig för att öka 
insamlingen. Under 2017 inleddes ett pro bono-sam-
arbete med den Stockholmsbaserade reklambyrån 
Round & Round. Byrån lades ned under sommaren 
2018 och ett nytt samarbete med reklambyrån Södra 
tornet inleddes. Byrån ska hjälpa Hungerprojektet 
med att öka varumärkeskännedomen och skapa kraft 
i de kommunikativa insatserna i våra kampanjer.

kluster av byar. Hungerprojektet Bangladesh är verk-
samt i 185 unions och arbetet fokuseras på att bidra 
till måluppfyllelsen av de globala målen i Agenda 
2030. Vi har särskilt fokus på kvinnors och flickors 
rättigheter och på demokratifrågor. I varje union 
arbetar vi med att göra de globala målen lokala och så 
konkreta som möjligt. Detta är ett sätt att säkerställa 
att arbetet med måluppfyllelsen genomförs och blir 
relevant för människorna i byarna, och inte endast ett 
arbete som utförs på policynivå nationellt.

Den 30 september firades den Nationella Flickadagen 
i Bangladesh. Nationella Flickadagen är ett initiativ 
skapat av National Girl Child Advocacy Forum, ett 
nätverk som består av Hungerprojektet och ett stort 
antal andra civilsamhällesorganisationer i Bang-
ladesh. Dagen har genom åren blivit en stor dag i 
Bangladesh som firas i hela landet.

Skolvägen kan vara en farlig väg för flickor i Bangla-
desh. De riskerar att utsättas för övergrepp och våld 
på vägen till och från skolan. Därför har Hungerpro-
jektet i Bangladesh tillsammans med International 
Television Service fortsatt kampanjen “Safe Schools 
for Girls”. För att ”skydda” flickorna från övergrepp 
lyfter många föräldrar sina döttrar från skolan och 
gifter bort dem istället. Syftet med ”Safe Schools for 
Girls” är bland annat att öka flickors närvaro i skolan, 
minska avhoppen och antalet barnäktenskap. Under 
2018 kartlade en grupp ungdomsledare inom Hunger-
projektet var risken att utsättas för övergrepp är som 
störst. Därefter rekryterades volontärer, exempelvis 
affärsägare, för att hålla utkik längs vägarna och vakta 
flickorna som gick till och från skolan. Hungerpro-
jektets verksamhet i Bangladesh stöttades under året 
bland annat av KappAhl och JULA.

Mexiko och Peru
I Mexiko arbetar Hungerprojektet för att stötta mar-
ginaliserade grupper av ursprungsbefolkningen. Vi 
arbetar även i liten skala för att stärka ursprungsbe-
folkningens rättigheter i Peru genom partnerorgani-
sationen Chirapaq, vars arbete framförallt är inriktat 
på att stärka kvinnors ställning.
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organisationer, företag och privatpersoner. Hunger-
projektet hade en stabil tillväxt 2011–2015. Tillväxt-
kurvan bröts 2016 men 2017 slog vi insamlingsrekord 
och landade på 20,4 miljoner i insamling. Under 
2018 har tillväxten fortsatt och vi samlade in nästan 
23,3 miljoner kronor. Detta motsvarar en ökning av 
intäkterna med 15 %. Ökningen beror främst på ökad 
insamling från stiftelser/organisationer men även på 
en ökning av insamlingen från privatpersoner.

Kostnader Sverige
Totalt uppgick våra administrations- och insamlings-
kostnader under 2018 till knappt 2,6 Mkr, eller 11,0 
% av våra totala intäkter (2,4 Mkr, 11,8 %).  Enbart 
insamlingskostnaderna var 1,7Mkr, 7,4 % (1,6 Mkr, 7,9 
%) och administrationskostnaderna: 0,8 Mkr, 3,6 % 
(0,8 Mkr, 3,9 %).

Ändamålskostnaden, den andel av de insamlade 
medlen som går till ändamålet som består av pro-
gramverksamhet, information och opinionsbildning 
samt uppföljning och utvärdering av verksamheten, 
uppgick till 19,7 Mkr eller 84,5 % (17,2 Mkr, 84,1 %). Av 
dessa överfördes 17,0 Mkr (13,7 Mkr) till internationel-
la globala program.

Till kassareserven avsattes 250 Tkr.

Hungerprojektets insamlings- och administrations-
kostnader utgörs i första hand av personalkostnader. I 
slutet av 2018 hade Hungerprojektet sju heltids- 
anställda.

Årets resultat och stiftelsens 
ekonomiska ställning
Hungerprojektet har haft en positiv ekonomisk 
utveckling de 3 senaste åren och vi samlade nästan 
in 23,3 Mkr 2018 (20,4). Resultatet för 2018 landade 
på ett överskott på 1,05 Mkr. Det är visserligen inte 
meningen att stiftelsen skall generera stora överskott 
men det behövs en finansiell buffert för att kunna 
parera eventuella nedgångar kommande år.

Strategiska samarbeten för ökad 
synlighet
Under 2018 har vår tidigare pro bono-byrå Round & 
Round bland annat tagit fram en Linkedin-kampanj 
med syftet att sprida information kring det Globala  
målet nr 2 om att avskaffa hunger till år 2030. 
Kampanjen finansierades av informationsbidrag från 
Forum Syd. Genom den digitala kampanjen nådde 
vi företag och privatpersoner med berättelser om vår 
verksamhet, om hur kvinnor genom våra utbildningar 
och workshops själva tagit sig och sina familjer ur 
hunger och fattigdom.

Opinions- och påverkansarbete
Under året har vi haft ett större mediegenomslag än 
tidigare. Vi har deltagit i medieaktiviteter via  
Concord som samlar 65 organisationer verksamma 
inom bistånd, bland annat skrev vi tillsammans en 
debattartikel som publicerades i Aftonbladet 10/6 
2018. I samband med Flickadagen den 11/10 2018 
ledde ett pressmeddelande till en intervju i radions 
P4 Extra. I oktober skrev vi under en artikel tillsam-
mans med andra medlemsorganisationer i Concord 
om hotet mot civilsamhället. Artikeln publicerades i 
Aftonbladet 30/10 2018.

Vi hade även närvaro i Almedalen i juli då vi arrange-
rade ett seminarium på Sidas torg ”Sverige i Världen”. 
Vårt seminarium hade rubriken: Kvinnors deltagande 
– avgörande för att nå hållbarhetsmålen.

Flickaplattformen
Flickaplattformen, som genomförts med stöd av 
Svenska Postkodlotteriet, var ett påverkansprojekt för 
flickors rättigheter. Projektet riktade sig i huvudsak 
till svenska organisationer, men det har även haft 
synergieffekter på våra internationella program. Det 
treåriga projektet avslutades i mars 2018.

Resultat och ställning

Intäkter Sverige
Hungerprojektet samlar in medel från stiftelser/ 
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Stiftelsen avsatte även för år 2018 250 Tkr till kassare-
serven så att den totalt nu uppgår till 1 Mkr. Dess-
utom har det adderats 800 Tkr till det balanserade 
kapitalet så att det totala egna kapitalet inklusive 
kassareserven nu uppgår till 2,6 Mkr.

Samtidigt som stiftelsens ekonomi har stärkts har vi 
ändå kunnat öka insatserna för att stödja program-
verksamheten, vilket syns i att ändamålskostnaderna 
ökat med ca 2,5 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 
ca 14,5 %.

Fördelning av insamlade medel 2018
Vår insamling kommer från bidrag (främst stiftelser 
och organisationer) samt gåvor (privatpersoner och 
företag).

Fördelning av intäkterna: 
•  Stiftelser och organisationer: 14,35 Mkr eller   
 61,6 % 
•  Privatpersoner: 4,87 Mkr eller 20,9 % 
•  Företag: 4,07 Mkr eller 17,5 % 

2018 investerade 17 företag/individer/stiftelser mellan 
25 000–100 000 kr/år. 16 företag/individer/stiftelser 
investerade mellan 100 000 kr och 500 000 kr och 4 
investerade mer än 500 000 kr.

Tabell resultat 2014-2018 2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter (tkr) 23 292 20 444 18 415 19 578 16 615

– varav gåvor 13 826 13 492 11 835 12 018 12 004

– varav bidrag 9 147 6 952 6 580 7 560  4 611

– varav nettoomsättning 320

Ändamålskostnader (tkr) -19 680 -17 199 -15 810 -17 106 - 14 255

Insamlingskostnader -1 722 -1 605 -1 483 -1 665 - 1 209

Administrationskostnader - 844 -804 -652 -724 - 1 314

Verksamhetsresultat 1 047 836 470 108 - 163

Ändamålskostnader/totala intäkter  84% 84% 86% 87% 86%

Administrations- och  
    insamlingskostnader/totala intäkter

11% 12% 12% 12% 15%

Snittgåvan för autogirobetalningar i december 2018 
var 203 kr (205 kr). I december 2018 hade vi 243 (265) 
månadsgivare via autogiro.

Vi mottog ett arv på 983 Tkr från en privatperson 
2018.

Svenska Postkodlotteriet
Stiftelsen Hungerprojektet är sedan 2012 förmåns-
tagare till Svenska Postkodlotteriet. Sedan starten 
2005 har Postkodlotteriet genererat 10,3 miljarder 
till lotteriets förmånstagare, varav Hungerprojektet 
mottagit 41 miljoner.

Specialprojektet Flickaplattformen som löpte fram till 
och med mars 2018 finansierades av Postkodlotteriet. 
Bidraget till projektet (7 Mkr) betalades ut 2014 och 
har fördelats under projektperioden.

Hungerprojektet mottog 5 Mkr i basstöd från Post-
kodlotteriet för 2018 samt 12 Mkr för ett special- 
projekt i Uganda tillsammans med Naturskydds- 
föreningen som löper på 4 år.
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Revhaken Hotels, Securitas, Holy Greens, WER, 
Odgers Berndtson och Scandinavian Cosmetics.

Hållbarhetsupplysningar

Miljö
Hungerprojektet beaktar miljöperspektiven i det 
dagliga arbetet genom att:

•  Vi i all verksamhet hushåller med naturresurser   
 och energi. 
•  Vi använder minsta möjliga mängd förbruknings-  
 och kontorsmaterial. 
•  Vi reparerar och återanvänder produkter i största  
 möjliga utsträckning istället för  att köpa nytt. 
•  Vi använder miljömärkta produkter i största   
 möjliga utsträckning. 
•  Vi uppmanar medarbetare att åka kollektivt   
 eller cykla till kontoret samt att vid inrikesresor   
 välja tåget framför bilen och flyget.

Mångfald och jämställdhet
Vi eftersträvar mångfald bland medarbetarna gällande 
de lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Vi strä-
var efter att vara en inkluderande arbetsplats, med 
ett arbetsklimat där medarbetare fullt ut kan bidra 
genom att dra nytta av sina olika erfarenheter och 
bakgrunder. Hungerprojektet är också en arbetsplats 
där det ges goda möjligheter att kombinera familjeliv 
med karriär.

Anställda i Hungerprojektet får i tal eller skrift aldrig 
uttrycka sig på ett sätt som kan uppfattas diskrimine-
rande mot människor.

Om någon anställd upplever sig diskriminerad på 
arbetsplatsen, ska vd eller styrelseordförande göras 
uppmärksam på detta.

Arbetsmiljö
Hungerprojektet följer Arbetsmiljölagen i vilken det 
bland annat anges att arbetsgivare och arbetstagare 
ska samverka för en god arbetsmiljö. Arbetstagaren 

Riktade medel (öronmärkta medel)
Under året erhöll vi 5 Mkr från Forum Syd för fortsatt 
stöd av verksamheten i Indien och delstaterna Odisha 
och Uttarakhand, inom ramen för programavtalet 
med Forum Syd för perioden 2017–2019. Vi erhöll 
även nästan 1,2 Mkr från Radiohjälpen för ett projekt i 
Ghana med fokus på barns näring och hälsa.

Riktade medel erhölls även från Kavlifonden för att 
stötta Kyempo epicenter i Ghana under 2017–2018.

Inom ramen för crowdfundingmodellen erhölls rikta-
de medel till epicentren Asenema och Mem-Chemfre 
i Ghana. 

Asenema stöttades av Stiftelsen Mellby Gård, Indu-
trade och Roi Rekrytering under perioden 2016–2018. 

Hammer & Hanborg, Thurne Teknik, Millstone 
Group, Webmanuals, Perstorp och Stina von der Esch 
har ingått avtal att stötta Mem-Chemfre till självför-
sörjning under 2017–2019.

Under året tecknades ett nytt avtal med Ur&Penns 
stiftelse Give Time som stöttar epicentret Obenyemi i 
östra Ghana till självförsörjning 2021.

Riktade medel har också förts över till verksamheten 
i Uganda genom Allbastiftelsen, och till Bangladesh 
genom JULA och KappAhl.

Oriktade medel (icke-öronmärkta medel)
Oriktade medel har förts över till Hungerprojektets 
program i Uganda och Ghana men också till det 
globala kontoret för program-, utvärderings- och 
samordningskostnader för våra globala program vilka 
utgör en del av ändamålskostnaderna.

Bland övriga företag och stiftelser som har engagerat 
sig i Hungerprojektet under året kan nämnas Sätila 
Foundation, Barilla, Stiftelsen Barn i Nöd, Elsa och 
Harry Gabrielssons stiftelse, Biltings Idé, Illusion 
Labs, Salénia, Nordströms Trä, Berns, M-Kopia,  
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Ideella insatser har också genomförts av företag. 
Personalens löner och pensioner samt bokslutet han-
terades under året av Allba Holdings administration 
genom Susanne Bergeros, med Ingvar Jensen som 
ansvarig. Vi har också haft ett pro-bono samarbete 
med reklambyrån Round & Round fram till juli 2018. 
Därefter slöts ett nytt, delvis pro-bono-avtal med 
byrån Södra tornet i Uppsala. Ytterligare ett antal 
pro-bono samarbeten har förekommit med bland 
andra Berns, Fortnox, M-Kopia, Coach Companion, 
Novare och Tradera.

Personal
Vid årets ingång var Helena Norder tillförordnad vd 
på 80 % fram till mitten av februari, därefter tillträdde 
Silvia Ernhagen som vd. I mars stängdes kontoret i 
Göteborg och en av de tre medarbetarna valde att 
fortsätta sin tjänst i Stockholm.

En tjänst har under helåret ansvarat för våra program 
och kontakter med institutionella givare och under 
hösten rekryterades en programhandläggare för att 
stötta upp i detta arbete. En tjänst har varit utformad 
för insamling från företag, vi har haft två kommuni-
katörstjänster samt en tjänst med ansvar för ekonomi.

Hungerprojektet har under året tecknat kollektivavtal 
för sina anställda med Akademikerförbunden, samt 
anslutit sig till arbetsgivarorganisationen Idea. 

Utöver detta finns en personalhandbok som reglerar 
exempelvis friskvårdsbidrag med mera. Behov av 
kompetensutveckling tillgodoses i dialog mellan vd 
och medarbetare. 

Styrelse
Styrelsen hade vid årets början åtta ordinarie leda-
möter: Marie Wallenberg (ordförande), Carl-Diedric 
Hamilton, Tove Jensen, Helena Norder, Yvonne 
Sörensen Björud, Annica Sohlström och Caroline 
Pierrou. Ingvar Jensen har varit suppleant. Carl-
Diedric Hamilton är dessutom ledamot av globala 
Hungerprojektets styrelse, där han även leder det

har ansvar för att uppmärksamma risker på jobbet 
och för stämningen på arbetsplatsen. Som arbets- 
givare har Hungerprojektet huvudansvaret för att ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabiliterings-
utredningar genomförs och att beslut fattas som 
uppfyller de föreskrivna kraven på en god arbetsmiljö. 
Alla medarbetare ska vara medvetna om säkerhetsåt-
gärder på arbetsplatsen vid nödsituationer.

Som ett led i arbetet med hälsa och psykosocial  
arbetsmiljö erbjuder Hungerprojektet friskvårds- 
bidrag till alla anställda. Det finns också gemensamt 
utarbetade spelregler för hur vi uppträder mot  
varandra i det dagliga arbetet.

Volontärer och anställda

Frivilligt engagemang
Frivilliga insatser har utförts av cirka 20 personer 
inom praktik, insamling och evenemang. För att 
effektivisera vår volontärverksamhet har vi tagit ett 
beslut om att i första hand ta hjälp av volontärer till 
enskilda events. Volontärer delges information om 
Hungerprojektet genom engagemangshandboken, 
i denna står det beskrivet vad Hungerprojektet för-
väntar sig av volontärerna och vad volontärerna kan 
förvänta sig av Hungerprojektet. Volontärer har t.ex. 
medverkat på modeeventet Style it forward i Stock-
holm i samarbete med Berns.

Det Goda Nätverket, som är ett nätverk av kvinnliga 
ledare vars primära syfte är att samla in pengar och 
sprida information om Hungerprojektets verksamhet, 
står bakom flera av de mest framgångsrika eventen, 
såsom en konstutställning till förmån för Hungerpro-
jektet och seminariekvällen ”Den goda karriären” då 
bland annat Kjell Enhager, Kattis Ahlström och Karin 
Volo bidrog utan ersättning. Nätverket har ett 15-tal 
medlemmar, primärt hemmahörande i Stockholm.

Ett flertal praktikanter har under året gjort praktik i 
Stockholm och Göteborg, där de hjälpt till med löpan-
de administration, kommunikation och insamling.
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Kontakt
Organisationsnummer: 802010-8315 
Hemsida: www.hungerprojektet.se 
Global hemsida: www.thp.org 
E-post: info@hungerprojektet.se 
Adress: Lugnets Allé, 120 65 Stockholm 
Telefonnummer: 08-35 23 30

Framtida utveckling
År 2030 ska hunger vara avskaffat i världen. Tyvärr 
visar den senaste rapporten från FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation FAO att allt fler människor 
lever i kronisk hunger. 2018 uppgick siffran till 821 
miljoner människor. Nästan 3 miljoner barn dör före 
de fyllt 5 år och 150 miljoner barn lider av sviter från 
kronisk hunger och undernäring. För att ha en chans 
att uppnå mål 2 i Agenda 2030 måste en kraftsamling 
göras. Inom ramen för den globala insamlingen på 
Hungerprojektet påbörjades en stor satsning med 
kompetenshöjning och nya metoder och vi ser att vi 
har en god tillväxt globalt. Även i Sverige kommer vi 
framöver att satsa på att hitta nya givare, allt i syfte att 
kunna bidra än mer till att avskaffa hunger till år 2030.

Vår satsning på kommunikation och varumärkes- 
stärkande aktiviteter fortsätter framöver och under 
2019 satsar vi även mer på opinionsbildning för att 
sprida kunskap om effekterna av kronisk hunger och 
vad som måste göras för att målet ska nås 2030.

Vi har under Q1 2019 nått fina insamlingsresultat 
då vi i mars mottog ett utökat stöd från Svenska 
Postkolotteriet och gick från 5 miljoner kronor till 
6,65 miljoner kronor i basstöd. Ytterligare 9 miljoner 
beviljades till ett specialprojekt som ska genomföras 
tillsammans med WaterAid under tre år. Projektet 
”Att fylla fem” syftar till att minska barnadödligheten 
i Malawi genom att bland annat förebygga undernä-
ring hos små barn. Vi har även fått projektet ”Främja 
god hälsa och förebygga undernäring hos barn i 
Ghana” beviljat hos Radiohjälpen för arbete med barn 
och näringslära i Ghana. Projektet innebär ett bidrag 
på drygt 1,6 Mkr under 2019.

interna granskningsarbetet. Caroline Pierrou läm-
nade sin styrelseplats under Q1 2018. Under hösten 
adjungerades jurist Cari Hårderup till styrelsen.

Styrelsen har under året haft fem protokollförda sam-
manträden. Mellan mötena har vd uppdaterat styrel-
sen genom regelbundna nyhetsbrev och vid viktigare 
händelser via e-post och telefon. Inom styrelsen finns 
en finanskommitté, som har som uppgift att stödja 
vd med finansiell uppföljning och kontroll samt vid 
större beslut som rör organisationens ekonomi. Det 
finns även en nomineringskommitté, vars primära 
uppgift är att rekrytera styrelseledamöter och vd. 
Kommittéerna sammanträder vid behov och rappor-
terar tillbaka till styrelsen vid ordinarie möten.

Samtliga styrelsemedlemmar har utfört styrelse- 
arbetet ideellt och utan ersättning.

Kontor
I Stockholm har Hungerprojektet kontorsplatser hos 
Thurne Teknik på Lugnets Allé 1. I Göteborg har vi 
huserat kostnadsfritt på kontorshotellet World Trade 
Center Göteborg på Mässans Gata 10 fram till och 
med mars 2018.

90-konto
I Sverige används 90-konton vid insamlingsarbetet. 
Främst används bankgiro 901-9977 men vi har även 
två plusgirokonton: 90 19 97-7 och 90 00 94-4.

Den oberoende ideella föreningen Svensk Insamlings-
kontroll övervakar att pengarna används för sitt  
ändamål och att högst 25 % används till insamlings- 
och administrationskostnader. Stiftelsen Hungerpro-
jektet är medlem i FRII och följer därmed kvalitets- 
koden enligt FRII:s föreskrifter och upprättar årligen 
en effektrapport.

Revisor
För revisionen anlitades auktoriserad revisor Ulrika 
Granholm Dahl vid PwC som ansvarig revisor och 
auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg som suppleant.
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Resultaträkning
belopp i tkr

Noter 2018 2017

Stiftelsens intäkter
Verksamhetsintäkter 3

Gåvor 13 826 13 492

Bidrag 9 147 6 952

Nettoomsättning 320
Summa verksamhetsintäkter 23 292 20 444

Stiftelsens kostnader
Verksamhetskostnader 4, 5

Ändamålskostnader −19 680 −17 199

Insamlingskostnader −1 722 −1 605

Administrationskostnader −844 −804

Summa verksamhetskostnader −22 246 −19 608

Verksamhetsresultat 1 047 836

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäker 3 0

Finansiella kostnader 0 −44

Summa finansiella investeringar 3 −44

Årets resultat 1 050 792

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen 1050 792

Ändamålsbestämning av medel 250 250

Förändring av balanserat kapital 800 542
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Balansräkning
belopp i tkr

Noter 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstil lgångar

Andelar 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 6 831 199

Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter 7 10 482

Skattefordran 3 13

Summa kortfristiga fordringar 844 694

Kassa och bank 12 161 1 850

Summa omsättningstillgångar 13 005 2 544

Summa tillgångar 13 005 2 544

Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL

Ändamålsbestämda medel 1 000 750

Balanserat kapital 1 601 801

Summa eget kapital 2 601 1 551

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 256 58

Erhållna ej nyttjade bidrag 8 9 605 229

Övriga skulder 144 51

Upplupna kostnader 9 399 655

Summa kortfristiga skulder 10 404 993

Summa eget kapital och skulder 13 005 2 544

Förändring av eget kapital
Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Totalt eget kapital

Ingående balans 801 750 1 551

Ändamåls bestämt av styrelsen -250 250

Årets resultat 1 050 1 050

Utgående balans 1 601 1 000 2 601
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Not 1 – Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och 
värderingsprinciper överensstämmer med årsredo-
visningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande 
riktlinjer för årsredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med tidigare 
räkenskapsår.

I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats 
som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är 
medlem i FRII och följer FRII:s kvalitetskod.  
   

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

Intäkter
Gåvor

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de 
erhålls och värderas till verkligt värde.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att er-
hålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas 
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfylls.

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana 
kostnader som har ett direkt samband med att 
uppfylla stiftelsens ändamål enligt dess stadgar. 
Kostnader för administration som uppstår som en 
direkt följd av ett projekt inom ändamålet räknas till 
ändamålskostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hän-
för sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändi-
ga 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 säker-
ställa en god kvalitet på stiftelsens interna kontroll 
och rapportering, såväl externt som internt.

Leasing
Alla Hungerprojektets leasingavtal redovisas som 
operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, 
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med 
att de anställda utför tjänsten. Eftersom alla pen-
sionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Ändamålsbestämda medel
Inom eget kapital redovisas ändamålsbestämda medel 
som av styrelsen öronmärkts för visst ändamål.

De ändamålsbestämda medlen utgörs av en  
kassareserv.

Noter.
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Not 2 – uppskattningar och bedömningar

Not 3 – insamlade medel

Not 4 – personal

2018 2017

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Företag 4 067 4 754

Allmänheten 4 555 3 523

Svenska Postkodlotteriet 5 000 5 000

Andra organisationer 204 215

Summa insamlade medel 13 826 13 492

Bidrag som redovisats som intäkt
Forum Syd 5 167 3 652

Stiftelsen Radiohjälpen 1 195 1 422

Svenska Postkodlotteriet 2 785 1 878

Summa erhållna bidrag 9 147 6 952

2018 2017

Medelantalet har uppgått till: Antal Varav män Antal Varav män

Anställda 7 2 7 1

Styrelseledamöter 6 1 6 1

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2018 2017

Vd 712 718

Övriga anställda 2 156 2 033

Totala löner och ersättningar 2 868 2 751

Sociala kostnader 1 054 1 032

(varav pensionskostnader) (208) (153)

Det finns inga bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i årsredovisningen, inte heller 
någon betydande risk för osäkerhet i uppskattningar.

Av pensionskostnaderna avser 140 (53) tkr organisationens VD. Inga framtida åtaganden finns för att betala 
pensioner till tidigare eller nuvarande styrelseledamöter och VD. Ingen ersättning har under året betalats ut till 
organisationens styrelseledamöter.

Under året har 19 (45) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte 
redovisats i resultaträkningen.
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Not 9 – upplupna kostnader

Not 10 – väsentliga händelser efter 
räkenskapsårets utgång
I mars 2019 mottog Hungerprojektet 6,65 miljoner 
kronor från Svenska PostkodLotteriet. Ytterligare 
9 miljoner beviljades till ett specialprojekt som ska 
genomföras tillsammans med Water aid i Malawi. 
Projektet ska löpa i 3 år med start 2019. Hungerpro-
jektets andel av budgeten är ca 4,5 miljoner.

Not 5 – leasing
Hungerprojektet leasar framför allt kontorslokaler. 
Hyreskostnaderna uppgick 2018 till 65 (47) tkr. Hyres-
avtalets löptid från 2018-07-01 till 2019-08-30.

Återstående hyreskostnad för kommande år uppgår 
till:  
0–1 år: 60 tkr (60 tkr) 
2–3 år: 0 tkr  (100 tkr)

Not 6 – övriga fordringar

Not 7 – förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Not 8 – erhållna ej nyttjade bidrag

2018-12-31 2017-12-31

Vidareförmedlade bidrag, ej 

förbrukade 774 186

Övriga kortfristiga fordringar 57 13

Summa övriga fordringar 831 199

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna intäkter 10 459

Övriga poster 0 23

Summa förutbetalda 

kostnader 10 482

2018-12-31 2017-12-31

Forum Syd 231 108

Forum Syd, info 38 0

PostkodLotteriet, specialprojekt 9 336 121

Summa övriga skulder 9 605 229

2018-12-31 2017-12-31

Semesterlöneskuld 116 294

Sociala avgifter 115 159

Upplupna arvoden 168 181

Övriga upplupna kostnader - 21

Summa upplupna kostnader 399 655
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Stockholm den 24 april 2019

Min revisionsberättelse har angivits den 29 april 2019



Revisionsberättelse.
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Stiftelsen Hungerprojektet
Organisationsnummer: 802010-8315

u Hungerprojektets arbete för en värld fri 
från hunger drivs med hjälp av insamling från 
institutioner, privatpersoner och företag. Som 
insamlingsstiftelse ska vi öppet redovisa vad pengarna 
har gått till och vilken skillnad vårt arbete gör. Därför 
publicerar vi varje år en effektrapport.

Vad vill Hungerprojektet uppnå?
u Att utrota hungern har varit Hungerprojektets 
mål sedan organisationen grundades år 1977. 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.

De senaste 25 åren har världen gjort stora framsteg. 
Sedan år 2000 har antalet hungriga människor 
minskat med nästan 100 miljoner. Men fortfarande 
lever 821 miljoner människor i kronisk hunger.1 Det är 
var nionde person i världen. Enligt ett av de Globala 
målen som världens ledare enats om ska den siffran 
vara noll år 2030.

De Globala målen, eller “Agenda 2030 för hållbar 
utveckling” antogs på ett toppmöte i FN i september 
2015. Agendan gäller från januari 2016 till 2030 och 
innehåller en handlingsplan med 17 mål och 169 
delmål som ska leda världen mot en hållbar framtid. 
Agendans mål gäller alla länder, även Sverige.

1  FAO. Food Security & Nutrition around the World.
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition 
(hämtad: 2019-04-12)

Hungerprojektet kan inte på egen hand avskaffa 
hunger och fattigdom i världen, men vi kan vara 
en pådrivande och viktig kraft i arbetet med att 
uppfylla de Globala målen. Vi har därför tagit fram 
en strategisk plan för 2016–2020 som ligger i linje 
med Agenda 2030. Fram till 2020 kommer vi att 
fokusera på tre områden: ökad effekt, spridning och 
uppskalning av vår verksamhet.

Ökad effekt
Det är tillsammans med andra som vi kan skapa 
förändring. För att öka effekten av det vi gör skapar 
vi alltid partnerskap på olika nivåer i de samhällen vi 
verkar. På så vis stärker vi också samhällena att på ett 
hållbart sätt avskaffa hunger.

Spridning
Vi fortsätter att etablera gräsrotsarbete med kvinnor 
i fokus som ett effektivt och demokratiskt arbetssätt 
inom global utveckling.

Uppskalning
Vi vill skala upp gräsrots- och 
jämställdhetsperspektivet, så att det också gör 
skillnad bortom mätbara framsteg och verkligen 
förändrar samhällen i grunden.

Hur vet vi om Hungerprojektet  
gör skillnad?

INGEN
HUNGER

Ingen hunger – ett av de Globala målen.

EFFEKTRAPPORT
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I vilket organisatoriskt 
sammanhang verkar 
Hungerprojektet?
u Hungerprojektet finns i 22 länder. Varje land har 
en registrerad legal enhet som sedan har ett avtal med 
den globala organisationen ”The Hunger Project”.

Organisationen grundades 1977 i USA. Mellan 1977 
och 1990 jobbade Hungerprojektet enbart med 
policypåverkan. Bland annat drevs en global kampanj 
för att sprida budskapet att det är möjligt att avskaffa 
hunger. Man ville också införa en officiell distinktion 
mellan hunger och svält, och 1990 antog FN en sådan 
distinktion. Under perioden 1990–2004 startade och 
utvecklade Hungerprojektet programverksamhet i 
flera länder.

Idag driver organisationen programverksamhet i 
tolv länder: Benin, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, 
Malawi, Moçambique, Senegal, Uganda, Bangladesh, 
Indien, Mexiko och Peru. De länder som bedriver 
insamling för att finansiera programmen är: Austra-
lien, Holland, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, 
Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Det 
globala huvudkontoret ligger i New York, där pro-
gramverksamheten och insamlingsverksamheten 
koordineras.

Hungerprojektet Sverige är en stiftelse som bildad-
es 1984. Vårt ändamål är att lämna understöd och 
utbilda genom information och projektverksamhet, 
stödja hjälpmedelsverksamhet och främja vetenskap-
lig forskning. Målsättningen för Hungerprojektet 
Sverige, såväl som den globala organisationen, är att 
skapa världsomfattande åtaganden för att avskaffa 
hunger och fattigdom.

Organisationsstruktur

Globala styrelsen
Den globala styrelsen leder den globala organisatio-
nen. Den sätter strategi och mål, godkänner budget 
och policies, säkrar organisationens tillgångar samt 

anställer och rådgör med den globala vd:n (Suzanne 
Frindt). Det finns även en global revisionskommitté 
som övervakar finansiella ärenden och presenterar 
budget, revision och handlingsplaner för den globala 
styrelsen.

Globala kontoret
Det globala huvudkontoret för Hungerprojeket ligger 
i New York. Här sitter den centrala ledningen för 
organisationen och administrativ personal för orga-
nisationen globalt. Förutom att arbeta med insamling 
i USA stödjer det globala kontoret programländerna 
med uppföljning och utvärdering. De arbetar även 
med metod- och strategiutveckling, informations-
spridning, global kommunikation, strategisk och 
operationell planering, finansiell övervakning och 
samordning av insamlade medel.

PCAC – Partner Country Advisory Council
PCAC består av medlemmar från den globala styrelsen 
samt styrelseordförande eller vd i insamlingsländerna. 
PCAC är rådgivande till globala styrelsen i frågor som 
rör såväl programimplementering som global  
insamling.

Hungerprojektet i insamlingsländerna
Hungerprojektet i insamlingsländerna är fristående 
ideella organisationer som verkar inom det globala 
nätverket och kontrolleras av nationella styrelser. 
Det primära syftet är insamling och påverkansarbete. 
Hungerprojektet i insamlingsländerna övervakar 
och ger input på det utvecklingsarbete som sker på 
det globala kontoret och spelar även en viktig roll 
för kommunikationen och påverkansarbetet inom 
nätverket globalt.

Hungerprojektet i programländerna
Hungerprojektets program utformas underifrån, av 
invånarna i de samhällen där vi verkar. De känner 
sina problem och kan identifiera lösningar. Det är 
därför lokalt anställda medarbetare som jobbar på 
kontoren i våra programländer. Länderna är registre-
rade legala enheter inom det globala nätverket. 

EFFEKTRAPPORT
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1. Börja med kvinnor
En stor del av världens problem 
kopplade till fattigdom beror på 
att kvinnor inte har samma 
sociala och ekonomiska 
villkor som män. Kvinnors 
och flickors egenmakt är 
nyckeln till global utveckling. I våra 
programländer utbildas därför 
kvinnor till att bli beslutsfattare, 
samhällsledare och entreprenörer 
på samma villkor som män.

Indien och Mexiko är registrerade som egna Non 
Governmental Organisations (NGO:s) med egna  
nationella styrelser. Hungerprojektet i program- 
länderna planerar och genomför programverksam-
heten samt bedriver i vissa fall insamlingsverksamhet.

Vilka strategier har 
Hungerprojektet för att uppnå 
målen?
u Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger 
genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklings-
strategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Våra 
program vilar på tre grundpelare.

Globala styrelsen

Globala kontoret
Insamling i USA, stödjer 
programländerna med 

uppföljning och utvärdering. 

Partner Country
Advisory Council
Rådgivande till globala 
styrelsen i frågor som 

rör såväl program-
implementering som

global insamling.

Hungerprojektet i 
insamlingsländerna
Fristående ideella organisa-
tioner som verkar inom det 

globala nätverket och 
kontrolleras av nationella 

styrelser

Hungerprojektet i 
programländerna
Planerar och genomför 
programverksamheten 
samt bedriver i vissa fall 
insamlingsverksamhet.

Sätter strategi och mål, 
godkänner budget och 

policies, säkrar 
organisationens 

tillgångar.

Globala styrelsen

 HUNGERPROJEKTETS 
 ORGANISATIONSSTRUKTUR. 
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om lokala utmaningar och problem. I samtliga länder 
arbetar vi i partnerskap med statliga institutioner, 
företag och organisationer. Globalt har vi även tagit 
initiativ till ett samarbete med andra civilsamhällsor-
ganisationer kring samhällsledd utveckling (Commu-
nity-led Development, CLD). Den globala styrelsen 
består av framstående individer som arbetar med 
utvecklingsfrågor, policyfrågor och demokrati- och 
affärsfrämjandefrågor.

Hungerprojektet Sverige hade i slutet av år 2018 sju 
anställda på kontoret i Stockholm. Under 2018 leddes 
teamet först av tillförordnad vd Helena Norder och 
sedan vd Silvia Ernhagen. Vd svarar inför styrelsen 
som består av sju styrelseledamöter, en suppleant 
samt en adjungerad och leds av ordförande Marie 
Wallenberg. Hungerprojektet deltar aktivt i dialog-
processer med det civila samhället, Sida och regering-
en. På volontärbasis stöttas Hungerprojektet också av 
nätverket Det Goda Nätverket – en sammanslutning 
av kvinnliga ledare som bidrar till att öka insamlingen 
och kännedomen. Hungerprojektet stöttas också del-
vis pro bono av reklambyrån Södra tornet som hjälper 
oss att strategiskt öka vår varumärkeskännedom och 
insamling.

Ekonomiska resurser
Hungerprojektet Sveriges intäkter har nästan för-
dubblats sedan 2015 och under 2018 slog vi rekord 
med en insamling på 23,3 miljoner kronor. Av de 
insamlade medlen år 2018 gick 84,5 % till ändamålet.

Hungerprojektet Sverige har 90-konto och kontroll-
eras av Svensk Insamlingskontroll, vars syfte är att 
övervaka att insamlingar från allmänheten sker under 
betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas 
med oskäliga kostnader samt att goda marknadsfö-
ringsmetoder används. Hungerprojektet har också 
väl utvecklade rutiner för finansiering, planering, 
implementering, uppföljning och rapportering på 
projektnivå, som uppfyller kraven från bland annat 
Forum Syd, Radiohjälpen och Postkodlotteriet.

2. Mobilisera samhällen  
Människor i ett samhälle 
behöver samlas för att 
tillsammans kunna arbeta 
fram en vision om en 
framtid fri från hunger och 
fattigdom. Förändringar 
startar ofta i liten skala 
för att sedan spridas och 
växa till nya normer och 
förhållningssätt.

3. Arbeta för lokala 
partnerskap
För att skapa beståen-
de förändring är det 
viktigt att engagera såväl 
samhällen som lokala 
beslutsfattare och myn-
digheter. Hungerprojektet utbildar därför människor 
i deras demokratiska rättigheter, så att de kan göra 
sina röster hörda, utkräva ansvar och bli stärkta i sin 
medborgarroll.

All förändring börjar med kvinnor 
Vi vet att när kvinnor stärks förändrar de världen till 
det bättre. Till exempel återinvesterar kvinnor 90 % 
av sin inkomst i sin familj – pengar som läggs på mat, 
utbildning och hälsa. Därför jobbar Hungerprojektet 
på gräsrotsnivå för att stärka kvinnors position i sam-
hället i tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika 
och vårt arbete når i dagsläget 16 miljoner människor.

Vilken kapacitet och vilket 
kunnande har Hungerprojektet för 
att uppnå målen?

Personella resurser
u Totalt har Hungerprojektet 346 anställda i 22 
länder, varav merparten arbetar i de tolv programlän-
derna. Alla är lokalt anställda och har god kännedom 
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Hur vet vi om Hungerprojektets 
program minskar hungern? 

Uppföljning och utvärdering

u Hungerprojektet arbetar med en 
datainsamlingsmetod som kallas ”Participatory 
Monitoring and Evaluation”. Målet med metoden, likt 
andra uppföljnings- och utvärderingsmetoder, är att 
både synliggöra det som fungerar inom ett program 
och det som fungerar mindre bra. Deltagande, 
genom hushållsundersökningar eller fokusgrupper, 
är en förutsättning för att kunna utvärdera arbetet. 
Det som särskiljer denna metod, och är en central 
del i arbetet, är att data återrapporteras tillbaka 
till samhället. Människor värdesätts som mer 
än informationskällor, de blir aktiva deltagare i 
utvecklingsarbetet och ges verktyg för att kunna bidra 
till att arbetet riktas rätt.

Genom att arbeta med metoden skapar vi en åter-
koppling som sammanlänkar vårt projektutförande 
direkt med de förväntningar som finns i de samhällen 
vi verkar i. För att lyckas med detta jobbar vi alltid ur 
ett rättighetsbaserat perspektiv med lokalt ägarskap. I 
varje programland där Hungerprojektet arbetar finns 
minst en anställd som är uppföljnings- och utvärde-
ringsansvarig och som ser till att alla anställda regi- 
strerar sina resultat i systemet. Den information som 
samlas in på gräsrotsnivå konsolideras och analyseras 
globalt för att sedan skickas tillbaka till program- 
länderna. Där synliggörs, granskas och diskuteras 
sedan hur programmen kan utvecklas och förbättras 
på lokal nivå.

Indikatorer

Hungerprojektet har identifierat indikatorer som mäts 
kvartalsvis. Indikatorerna läggs in i en webbaserad 
dataplattform där anställda löpande uppdaterar det  
lokala arbetet i programländerna. Det vi mäter är: 
mål, inputs (finansiella och mänskliga resurser), 
aktiviteter (utbildning, workshops och samhällsledda 

projekt), outputs (antal utbildade personer, antalet 
genomförda projekt), outcomes (ökad tillgång till 
resurser, stärkt kapacitet) och långsiktiga effekter 
(förbättrade försörjningsmöjligheter, utvecklade 
samhällen, förändringsprocesser).

Varje land skickar även in aktivitetsrapporter vid varje 
avslutat kvartal, i dessa narrativa rapporter synliggörs 
de olika aktiviteter som genomförts för att uppnå de 
målsättningar programmen har.

Vägen till självförsörjning
I Hungerprojektets åtta afrikanska programländer 
jobbar vi med epicenterstrategin vars syfte är att 
förändra samhällen som präglas av fattigdom och 
kronisk hunger till samhällen som är självförsörjande 
och som drivs framåt av lokalbefolkningens egna 
förändringsidéer. Epicenterstrategin genomförs i 
fyra faser som normalt förverkligas inom åtta–tio år. 
I dag finns totalt 92 epicenter där Hungerprojektet 
har aktiv närvaro och ytterligare 31 stycken som redan 
nått status som självförsörjande. Detta innebär att 
Hungerprojektet har börjat avveckla sin närvaro i 
dessa områden.

För att utvärdera vägen till självförsörjning i Hunger-
projektets epicenterstrategi samt för att följa upp de 
epicenter som nått status som självförsörjande, finns 
en rad olika kriterier. Bland annat måste epicentret 
äga rättigheterna till marken, ledarna måste vara 
demokratiskt valda och epicentret måste ha en stadig 
och tillförlitlig inkomst. När ett epicenter nått status 
som självförsörjande fasar Hungerprojektet successivt 
ut sin närvaro, dock genomförs utvärderingar och 
uppföljningsinsatser under de efterföljande tre till 
fem åren.

EFFEKTRAPPORT

5



16 000 000
människor nåddes av Hungerprojektets 
arbete i 12 264 samhällen.
(resultat 2017: 16 150 000, -2%)

81 000
personer deltog i våra hiv- 
och jämställdhetsutbildningar. 
(resultat 2017: 73 500, +10%)

46 000
kvinnor deltog i ledarskapsutbildningar.
(resultat 2017: 44 500, +3%)

60 000
personer deltog i workshops 
om matsäkerhet.
(resultat 2017: 35 000, +71%)

87 000
personer utbildades i 
inkomstgenererande aktiviteter.
(resultat 2017: 71 000, +22%)

66 000
personer var aktiva i mikrofinansprogrammet 
varav 70 % var kvinnor.
(resultat 2017: 42 000, +58%)

109 000
personer omfattas av de sju* epicenter 
som blev självförsörjande.
(resultat 2017: 193 000, -44%)

 

Vad har globala Hungerprojektet 
åstadkommit 2018? 
 
Nyckeltal

63 000
personer deltog i möten, workshops 
och kampanjer om vatten och sanitet.
(resultat 2017: 53 000, +19%)

EFFEKTRAPPORT

Några exempel på samhällen  
där hungern minskat kraftigt 

u Vid våra epicenter i Afrika genomför vi tre 
utvärderingar; en vid start, en när cirka hälften av 
perioden gått och en strax före självförsörjning. I 
diagrammet till höger ser vi hur hungern minskat vid 
några av våra epicenter, från mittutvärderingen till 
slututvärderingen, dvs en period på cirka 4 år.

*Ytterligare nio epicenter nådde alla kriterier för självförsörjning under 2018, men då data för mikrofinansbanken eller landrättigheter saknas kan de inte officiellt deklareras självständiga än.
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Latinamerika

I augusti arrangerade Hungerprojektet i Mexiko ett möte med represen-
tanter från civilsamhället, akademin och myndigheterna i San Luis Potosí 
för att diskutera hållbarhetsutvecklingen i området. Mötet var en del i 
projektet Working Hands and Voices som syftar till att göra ursprungs-
befolkningens röster hörda.

Bangladesh

Under 2018 deltog över 100 000 personer i olika workshops, kampanjer och 
möten med fokus på att stoppa barnäktenskap. Utbildningsprogrammen
Safe School for Girls och Her Choice är två exempel på aktiviteter som syftar 
till att öka kunskapen om de negativa konsekvenserna av barnäktenskap.

Indien

Under 2018 deltog över 8 000 kvinnliga representanter från byråd i Indien i 
Hungerprojektets ledarskapsworkshops. Hungerprojektet har coachat över 
183 000 kvinnliga ledare i Indien sedan 2001. Dessa kvinnor jobbar oavbru-
tet med att skapa hållbar förändring i sina samhällen, bland annat genom 
att minska våldet mot kvinnor, öka tillgängligheten till rent vatten och säkra 
skolgången för fl ickor.

Höjdpunkter

Ett epicenter är ett samhällscenter bestående av dels en fysisk byggnad, 
dels ett utvecklingskoncept med social infrastruktur. Byggnaden förser 
invånarna med fl era viktiga samhällsfunktioner såsom mödravård, förskola, 
mikrofi nansbank, rent vatten och toaletter.

Afrika

Under 2018 blev 7 av Hungerprojektets epicenter självförsörjande. Detta 
betyder att det numera fi nns minst ett självförsörjande epicenter i alla de 
afrikanska programländerna. På nästa sida hittar du utvalda utvecklingsre-
sultat från några av dessa epicenter.

I Indien arbetar Hungerprojektet 
med att stärka kvinnor som valts 
in i de lokala byråden. Vi stöttar 
med utbildningar i ledarskap och 
jämställdhetsfrågor och målet är 
att alla ska känna till och kunna ut-
öva sina demokratiska rättigheter.
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Bougué, Burkina Faso. 
Den extrema hungern är avskaffad och 
hungern har överlag minskat med 35%. 
Endast 10% av hushållen i epicenterområdet 
är drabbade av hunger. Kyempo, Ghana. 

Den extrema hungern är avskaffad, ingen lever 
i akut hunger. Dessutom har andelen hushåll 
som har tillgång till rent dricksvatten ökat  
kraftigt, från att 2006 ha gällt hälften av  
hushållen till att 2018 omfatta i princip alla. 

Chibwalizo, Malawi. 
Mellan 2015 och 2018 har andelen hushåll där 
minst ett av barnen får mat i skolan ökat med 
1571% - från 4% till 69%.

Darmang, Ghana. 
Andelen hushåll som använder sig av grund-
läggande sanitetsfunktioner, så som vatten- 
klosetter, har ökat med 630% och omfattar 
idag mer än hälften av hushållen.

Chokwe, Moçambique. 
Den extrema hungern har nästan blivit helt 
avskaffad. 2016 levde 12% av invånarna i  
närheten av epicentret i extrem hunger. 2018 
var andelen nere på endast 1%. 

EFFEKTRAPPORT

Loaga, Burkina Faso. 
99% av de kvinnor som ingick i utvärderingen 
hade någon gång under året deltagit i någon 
epicenteraktivitet, så som workshops,  
kommittéer, program eller kampanjer.

Wurib, Etiopien. 
Tillgången till ekonomiska tjänster har mer än 
dubblerats sedan 2015. Dessutom har andelen 
personer som känner till sin hiv-status ökat 
från 1% till nästan 50% under samma period.

Utvecklingsresultat
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“The State of Food Security and 
Nutrition in the World 2018”

u Under 2018 släppte FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) en ny rapport som 
visar att 821 miljoner människor nu lever i hunger 
och fler än 150 miljoner barn lider av växthäm-
ning. Hungern fortsätter öka och återgår nu till 
nivåer som uppmättes för ett decennium sedan. 
Klimatförändringar, konflikter och ekonomiska 
nedgångar är de övergripande orsakerna till att 
hungern i världen fortsätter att öka.

Även om Hungerprojektet inte arbetar i kon-
fliktområden tycker vi att det är alarmerande att 
antalet hungriga människor har ökat. Detta visar 
ännu tydligare på vikten av att arbeta långsiktigt 
och strategiskt i hungerfrågan. Vi vill också  
understryka att på många platser i världen fort-
sätter hungern att minska och siffran 821  
miljoner är fortfarande mindre än den år 2000 
(900 miljoner). Det är alltså viktigt att inte tappa 
tron på de insatser som faktiskt fungerar, utan 

istället lära oss av dem för att hitta nya sätt att 
bygga inkluderande och motståndskraftiga 
samhällen där kvinnor är stärkta medborgare. 
Vi kommer att fortsätta att förespråka samhälls-
ledda program med kvinnor i fokus som drivs i 
partnerskap med lokala institutioner. För vi vet 
att det skapar hållbara, bärkraftiga samhällen 
som kan avskaffa hungern för gott.
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”Att tränas av Hungerprojektet har haft stor 

betydelse för oss. Innan visste vi inte vad vi kunde 

kräva som folkvalda byrådsmedlemmar, men tack 

vare ledarskapsprogrammet vet vi mycket mer”.

ARCHARA SAHU - KHURDA, INDIEN

“Hungerprojektet 

har hållit vad 

lovade. Det var 

inte tomma löften. 

Området har 

verkligen utvecklats 

och därför är jag 

fortfarande mycket 

motiverad.”

TERESA KOFI -  

OBENYEMI, GHANA

“Jag tog ett mikrolån och nu säljer jag mina 

produkter runt om i byarna. Det går ganska 

bra med försäljningen. Den bästa känslan är 

att jag har gjort något med mitt liv.”

DORA OBENG - ASENEMA, GHANA

“Innan Hungerprojektets verksamhet startade i området var kvinnor rädda för att 

ta lån, eller möjligheten fanns inte ens. Genom Hungerprojektets utbildningar har 

vi fått kunskaper inom ekonomi. Nu är vi kvinnor inte längre rädda för att ta ett lån 

eller sköta ekonomin själva. Rädslan kommer från okunskap.”

JANET OSEW - ASENEMA, GHANA

“Hungerprojektets 

workshop var verkligen 

en ögonöppnare 

för mig. Den gav 

mig modet att göra 

någonting för mig själv. 

Hade jag fått ta del av 

workshopen tidigare så 

hade mitt liv kunnat se 

väldigt annorlunda ut.”

MERCY AMEYAW -

KYEMPO, GHANA

Goda berättelser från
vår programverksamhet.
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     ALL FÖRÄNDRING 
     BÖRJAR MED 
  JÄMSTÄLLDHET 





 OM HUNGERPROJEKTET 
Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger och  
fattigdom. Det gör vi genom att stärka kvinnors position i 
samhället. Kvinnor återinvesterar 90 % av sin inkomst i sin 
familj – pengar som läggs på mat, utbildning och hälsa. 
Därför satsar vi på att utbilda kvinnor som skapar långsiktig 
och hållbar förändring för samhällena de lever i. Våra 
program finns i tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika 
och vårt arbete når i dagsläget 16 miljoner människor.

@ hungerprojektet
hungerprojektet.se

Bankgiro: 901-9977
Swish: 901 99 77


