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Jag brukar säga att jag 
har världens roligaste 
jobb. Det är verkligen 
en förmån att få lov att 
känna så. Något som 
värmer allra mest är alla 
frivilliga krafter som stäl-
ler upp för oss. Det gäller 
allt från styrelsen, där 

samtliga medlemmar är invalda på ideell basis, till 
praktikanter och volontärer.  Det kan finnas många 
skäl till att bli volontär, ofta är det en kombination 
av att vilja göra något för någon annan, samtidigt 
som man gör något tillsammans med andra och 
kanske skapar nya kontakter. I denna årsberättelse 
kan du läsa om Det goda nätverket, som är ett bra 
exempel på hur det går att både bidra till en bättre 
värld och utvidga sitt professionella nätverk. 

De många frivilliga krafterna bidrar i allra högsta 
grad till Hungerprojektets framgångar, liksom våra 
investerare och samarbetspartners. Det är med 

glädje vi kan konstatera att vår investerarbas växte 
förra året och vår julkampanj slog rekord. Ytterli-
gare en spännande utveckling är den dialogprocess 
som regeringen har startat kring den nya bistånds-
politiska plattformen, där Hungerprojektet är en 
av de inbjudna deltagarna. I den nya strategin som 
styrelsen antog under hösten, är ett av målen att 
Hungerprojektet ska bli en tyngre röst i den inter-
nationella biståndsdebatten. Det känns som om vi 
börjar närma oss detta mål. 

Vi ser fram emot en fortsatt spännande utveckling 
ihop med alla er och jag vill rikta ett varmt och 
stort tack till alla medarbetare, styrelsemedlemmar, 
investerare, samarbetspartners och volontärer. Tack 
för att ni är med och gör skillnad för de 19 miljoner 
människor som nås av Hungerprojektets verksam-
het! 

Sara Wettergren

Vd

Ordförande har Ordet
FN:s Generalsekrete-
rare har tillsatt en High 
Level Panel, vars uppgift 
är att arbeta fram en ny 
agenda efter att millen-
niemålen går ut 2015.  
Dessa mål sammanfaller 
på ett remarkabelt sätt 
med det som varit grund-

pelarna i Hungerprojektets arbete. Ett återkom-
mande tema i vad som nu skrivs inför post-2015, är 
att det krävs integrerade lösningar och att enskilda 
interventioner inte leder någon vart. Något som 
Hungerprojektet länge arbetat för och nått fram-
gångsrika resultat med. Vi väntar med spänning på 
den vetenskapliga studie som utförts av Yale Uni-
versity på vår uppskalningsverksamhet i Ghana 
under de senaste tio åren och som kommer nu i vår.

Vårt mål är att demonstrera hållbara och repliker-
bara modeller med hjälp av verifierbara mätresul-
tat och använda resultaten till att påverka stater 
och övriga aktörer i utvecklingssamfundet. Vi har 
under det senaste året förstärkt vår närvaro i 
policykretsar i FN-sammanhang och bland ledande 
civila samhällsorganisationer världen över. 

Globala Hungerprojektet har lanserat webbsidan 
www.advocacy.thp.org. Det är en utmärkt plats för 
att skaffa sig kunskap om vårt påverkansarbete 
och vad som i övrigt försiggår på detta område. Det 
är en spännande och omvälvande period som vi nu 
befinner oss i. Det finns inga enkla lösningar och 
pengar är inte den enda lösningen! 

I skrivande stund pågår arbetet med att rekrytera 
en ny vd för globala kontoret och bland det stora 
antalet sökande innehar flera kandidater ledande 
poster i några av de främsta organisationerna i ci-
vilsamhället och företagsvärlden med fokus på fat-
tigdomsbekämpning. Ett gott tecken på att Hung-
erprojektet under de senaste åren lyckats höja sin 
profil och öka kunskapen om våra lösningar!

Hungerprojektet Sverige har på många sätt bidra-
git till dessa framgångar, inte minst finansiellt. Och 
jag riktar ett stort tack till våra investerare, stora 
som små, samarbetspartners, hängivna medarbeta-
re och alla våra volontärer samt slutligen styrelsen!

 

Carl-Diedric Hamilton

Styrelseordförande 

tillsammans blir vi starkare

http://advocacy.thp.org/
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•	Hungerprojektets insamling uppgick till 14,6 miljoner 

kronor 2013 (12,4 miljoner kronor 2012), vilket är en 

ökning av intäkterna med cirka 18 % från föregående år. 

Ökningen beror framförallt på en ökad insamling från 

stiftelser och ökade anslag från Svenska PostkodLotteriet, 

Radiohjälpen och Forum Syd jämfört med föregående år. 

Övriga insamlade medel kommer från 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, KappAhl, Exceed, Filippa K, Scandinavian 

Cosmetics, Nobia och Stiftelsen Barn i Nöd.

•	Insamlade medel har förts över till Bangladesh, 

Etiopien, Ghana, Indien, Mexiko, Mocambique och 

Uganda. PostkodLotteriets investering har riktats till 

epicenterstretagin 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 

i Etiopien har fortsatt. Under året beviljades ytterligare 

medel från Radiohjälpens kampanj Hungerhjälpen till ett 

projekt kring näring och hälsa i Ghana under 2014. Sedan 

2012 kan privatpersoner som investerar i Hungerprojektet 

få skatteavdrag på sina gåvor. De skattereducerade 

medlen har gått till att stärka epicenterstrategin i Ghana. 

•	Under våren 2013 lanserade vi en ny hemsida med 

förenklad kommunikation som togs fram i ett pro-bono 

samarbete med reklambyrån The Big Plan. 

•	Under året besökte Hungerprojektets anställda, 

styrelsemedlemmar och investerare Hungerprojektets 

program i Indien, Etiopien, Ghana och Malawi. Ett 

flertal svenska investerare deltog tillsammans med 

delar av Hungerprojektets personal och styrelse vid 

den årliga insamlingsgalan i New York. I november 

besökte Hungerprojektets landschef i Etiopien, Neguest 

Mekonnen, Sverige och träffade investerare samt höll 

föredrag på Global Week i Göteborg och MR-dagarna i 

Stockholm.

•	Ett stort antal insamlingsaktiviteter och event 

genomfördes till förmån för Hungerprojektet under 

året av ambassadörer och volontärer. Exempel på dessa 

är maratonloppet Tjejmarathon, modeeventet Style it 

Forward, loppet Running for Change, konstauktion till 

förmån för Hungerprojektet samt golftävlingar i Torekov 

och Falsterbo. 

•	Nätverket Business Leaders for Women’s Empowerment, 

som senare bytte namn till Det goda nätverket, bildades 

under året. Genom deltagarnas engagemang och 

insamlingsaktiviteter verkar de för ökad jämställdhet 

på global nivå. Nätverket anordnade ett stort antal 

framgångsrika insamlingar under året, bland annat en 

teaterpjäs på Franska Rivieran och en vernissage där 

konst såldes till förmån för Hungerprojektet.

Året i kOrthet

Vision
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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vad gör hungerprOjektet?
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 378 anställda i 22 länder, varav 321 i 

de 12 programländerna. Tack vare 395 000 lokala volontärer 

kan vi nå ut till och förändra livet för 19 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. Cirka 70 000 människor deltar aktivt 

i våra mikrofinansprogram, varav 80 % är kvinnor. I Indien 

har vi utbildat över 83 000 folkvalda kvinnor i ledarskap och 

jämställdhet.

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 samspel med lokalt ledarskap. 

•	Social	mobilisering:	Vårt arbete börjar här, människor 

i en by samlas och stöds i att skapa sin egen vision om en 

framtid fri från hunger och fattigdom. Förändringar startar 

ofta i liten skala för att sedan spridas och växa till nya nor-

mer och förhållningssätt.

•	Jämställdhet:	en stor del av världens problem kopplade till 

fattigdom beror på att kvinnor idag inte har samma sociala 

och ekonomiska villkor som män. Kvinnor måste ses som 

jämställda och ha rätt att fatta beslut i frågor som påver-

kar 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, byhövdingar, 

religiösa ledare och andra som på olika sätt kan påverka 

lokala beslut.    

hungerprojektets tre grundpelare
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en värld fri frÅn hunger
Under 2013 har Hungerprojektet fortsatt förbättra och 
stärka verksamheten i de tolv programländerna. 
En viktig del i Hungerprojektets arbete är att påverka re-
geringar och beslutsfattare, genom att visa på modeller som 
effektivt tar människor ur hunger och fattigdom. På så sätt 
vill vi få nationella regeringar och internationella samfund 
att replikera dessa i en större skala. Hungerprojektet har 
länge hävdat att det går att avskaffa hunger och fattigdom 
inom en snar framtid, bara man använder resurserna på 
rätt sätt. Det är därför extra glädjande att världens ledare 
har enats om att man nu bör sätta år 2030 som året då den 
extrema fattigdomen ska vara avskaffad. 

Utvecklingen	i	programländerna
I Afrika fördjupas arbetet med epicenterstrategin. Epicen-
terstrategin skapar samhällsutveckling, både genom att 
stimulera privat entreprenörskap och genom att samarbeta 
med myndigheter som levererar offentliga tjänster. Idag nås 
1,9 miljoner människor av vår verksamhet fördelat på 121 
epicenter i åtta afrikanska länder. Målet är att alla epicen-
ter med tiden ska vara självförsörjande. 

Hungerprojektet i Indien har under 2013 arbetat med att 
stärka kvinnors ledarskap i byråden, så kallade Panchayat. 
Över 83 000 kvinnliga folkvalda ledare har utbildats av 
Hungerprojektet i Indien. 

I Bangladesh är Hungerprojektet landets största volontäror-
ganisation och har genom åren utbildat 272 000 volontärer. 
Under 2013 har man fortsatt arbetet med att utbilda volon-
tärer som i sina egna byar över hela landet skapar visioner 
för hur befolkningen ska uppnå millenniemålen. 

I Latinamerika centreras Hungerprojektets insatser kring 
de marginaliserade grupperna, framförallt ursprungsbefolk-
ningen. 

Post-2015	agendan
Globala Hungerprojektet arbetar aktivt för att påverka 
framtagandet av den så kallade ”post-2015 agendan”, målen 
som ska ersätta FN:s millenniemål när dessa går ut 2015. 
Tillsammans med ett hundratal civila samhällsorganisatio-
ner är Hungerprojektet med i initiativet ”Beyond 2015” - en 
kampanj som har skapats för ökat inflytande i vilka frågor 
som prioriteras i ”post-2015 agendan”.

Utvärdering	av	våra	program
Det är viktigt att utvärdera vår verksamhet och konkret 
visa på effekten för att dessa ska få största möjliga sprid-
ning. Det ger oss ett verktyg för att hela tiden utveckla våra 
strategier för fattigdomsbekämpning och det ger även våra 
investerare en möjlighet att följa utvecklingen av program-
verksamheten. 

Under 2008 startade en extern utvärdering av våra program 
i Ghana, som kommer att vara klar under 2014. Studien är 
ett samarbete mellan forskare från Yale University, Innova-
tions for Poverty Action (IPA) och University of Ghana. De 
har varit i kontakt med runt 4 000 hushåll och över 20 000 
individer, för att utvärdera effekterna av Hungerprojektets 
arbete med epicenterstrategin. Under 2013 presenterade 
globala kontoret ett omfattande pilotprojekt som utvärde-
rade vårt arbete i Ghana och Malawi. Rapporten visar att 
det framförallt är människors tankesätt och möjligheter att 
konkret förbättra sina försörjningsmöjligheter som föränd-
ras när de kommer i kontakt med Hungerprojektet.  
Rapporten finns på www.hungerprojektet.se under Vad vi 
gör och sedan Vad resultatet blir.

Foto: Anneke Verbraeken

hungerprojektet.se
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Med hjälp av framförallt Forum Syd, stödjer Hungerprojek-
tet Sverige projekt i Indien. Där arbetar vi främst med att 
stärka kvinnors ställning som förändringsagenter, genom 
vår övergripande strategi Panchayati Raj kampanjen. Syftet 
är att stötta kvinnor inför, under och efter val för att göra 
det möjligt för dem att ta plats i Panchayats (byråd) enligt 
den lag som ger kvinnor rätt till uppemot 50 procent av 
platserna. Många kvinnor vågar inte ställa upp i valen på 
grund av dåligt självförtroende eller på grund av rädsla för 
våld.

Kvinnors	ledarskap
Vi har fokuserat på kvinnors ledarskap, för att de ska kun-
na fatta beslut i frågor som påverkar deras liv och för att 
kvinnor som får mer makt också strävar efter att åstadkom-
ma förbättringar som påverkar familjen, till exempel hälsa, 
utbildning och inkomstgenererande aktiviteter. Kvinnors 
låga status påverkar en rad områden negativt, såsom tidiga 

äktenskap, ökat våld mot kvinnor, undernäring samt högre 
barn- och mödradödlighet. Hungerprojektet driver intensiva 
kampanjer inför valen för att uppmuntra valdeltagandet 
bland kvinnor och nomineringar av potentiella kvinnliga 
ledare. Ett verktyg som används är SWEEP (Strengthening 
Women’s Empowerment in Electoral Processes).

Idag har över en miljon indiska kvinnor en plats i Panchay-
at, där de på gräsrotsnivå kämpar för att åstadkomma för-
ändringar. Folkvalda kvinnor i Indien säger att en av deras 
främsta prioriteter är att öka antalet flickor i grundskolan. 
Hungerprojektet arbetar även med utveckla stödet för de 
kvinnor som redan är invalda genom att skapa och utveckla 
nätverk för kvinnliga ledare så att de kan hitta en naturlig 
mötesplats för att få stöd, dela erfarenheter och kunskap. 

Hungerprojektet i indien
Hungerprojektet har funnits i Indien sedan 1984 och 
arbetar idag i 7 delstater. 

Indien	i	korthet	2013:
•	 9 387 folkvalda kvinnor deltog aktivt i våra 

utbildningar och workshops. 

•	 Under året har dessa kvinnor bland annat kämpat 
för att öka antalet flickor i grundskolan och motverka 
våld mot kvinnor. 

•	 Näringsutbildningar och program för matsäkerhet 
har integrerats i samtliga 7 delstater där 
Hungerprojektet arbetar.

7

New Delhi

INDIeN

Foto: Mark van Luyk

kvinnOr förändrar i indien



8

möt rajwanti singh
Rajwanti Singh är 42 år och valdes in som första kvinna i sitt 
lokala byråd (panchayat) i Indien för fem år sedan. Hon är en 
entusiastisk och stark ledare som under kort tid har åstad-
kommit en hel del, både för sig själv och för andra. När hon 
valdes in i panchayat kom hon i kontakt med Hungerprojek-
tet och sedan dess har hon deltagit i ett femårigt utbildnings-
program. Hon berättar:

”Min utveckling som kvinna och som ledare gick väldigt 
snabbt. Jag blev mer aktiv, och började tro mer på mig själv. 
Jag känner mig inte som en ledamot i byrådet, utan som en 
stor ledare, som en premiärminister! Jag började förstå att 
jag var lika mycket värd som alla andra”. 

I Indien ses kvinnor som andra klassens medborgare och det 
är viktigt att de som är utsatta är ett stöd för varandra. Raj-
wanti är numera representant för två nationella förbund för 
kvinnliga ledare och är även aktiv som rådgivare åt andra 

kvinnliga ledare från närliggande distrikt: ”Tillsammans har 
vi en starkare position i samhället, det är svårare att förgöra 
en grupp än en individ”. 

Rajwantis fokus som folkvald är en nationell sysselsättnings-
plan, en fond för funktionsnedsättning och en plan för att 
stoppa undernäring. Hon vill ägna sig åt att göra det bättre 
för de fattiga och ”dalits” (de som tillhör den lägsta kasten i 
det indiska kastsystemet). 

”Jag är glad och stolt över att jag bidrar till förändring. Som 
folkvald ser jag mig själv som en förändringsagent. Även 
när mitt arbete som ledamot i byrådet slutar kommer jag 
fortsätta kämpa. Någon måste ta initiativ. Jag önskar att 
andra kvinnor också finner mod och ser möjligheterna i sina 
liv. Att min historia är en inspirationskälla för andra. Det är 
min högsta önskan”

” Tillsammans	har	vi	en	starkare	position	
i	samhället,	det	är	svårare	att	förgöra	en	
grupp	än	en	individ	”
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Rajwanti Singh tillsammans med sin familj i sitt 
hem i byn Posta, centrala Indien.
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Det är inte bara Hungerprojektets utvecklingsprogram som 
är innovativa, vi arbetar även med att ta fram nytänkande 
insamlingsstrategier. Under 2013 startades något helt nytt 
inom Hungerprojektet Sverige efter att Helena Norder, 
investerare och delägare i Talentia, var på en investerarresa 
till Bangladesh. Där träffade hon det australiensiska nätver-
ket Business Chicks och fick idén att starta något liknande i 
Sverige, som blev Det goda nätverket. Nätverket utvecklades 
sedan vidare av en grupp kvinnor som förenas av en vilja att 
göra något konkret för att skapa en mer rättvis och jämställd 
värld. 

Idag har nätverket cirka 25 medlemmar och alla är aktiva 
i yrken och sammanhang där de har många näringslivs-
kontakter. Tanken är att Det goda nätverket skall skapa 
insamlingsaktiviteter och erbjudanden, för både företag och 
privatpersoner, som gör det lätt och roligt att bidra till en 
bättre värld. 

Flera framgångsrika aktiviteter har redan genomförts som 
till exempel en teateruppsättning på Rivieran, vernissage, 
andningskurs, seminariet Den goda karriären och onlineauk-
tionen Den goda auktionen, med över 80 donerade upplevel-
ser och föremål. 

Målet är att samla in 1 miljon kronor under det kommande 
året för att sedan tillsammans åka till Indien och träffa 
några av de kvinnor Hungerprojektet samarbetar med. Alla 
insamlade medel går till Hungerprojektets program med att 
stärka kvinnor på Afrika, Asien och Latinamerikas lands-
bygd. Det långsiktiga målet är att bygga upp ett nätverk som 
fortsätter att kämpa tillsammans med Hungerprojektet för 
världens kvinnor.

det gOda nätverket - avskaffar 
hunger tillsammans

 
”Det	roligaste	med	Det	goda	nätverket	är	att	få	
träffa	helt	nya	människor	som	alla	brinner	för	
Hungerprojektet.	Vi	har	olika	erfarenheter,	vi	
representerar	olika	åldrar,	det	finns	massor	av	
energi,	det	är	verkligen	stimulerande	att	till-
sammans	”jobba”	mot	vårt	gemensamma	mål.”
-	Gunilla	Åkerblom

”Jag	har	gått	med	i	Det	goda	nätverket	för	att	
jag	tycker	att	Hungerprojektet	är	ett	otroligt	bra	
projekt,	det	är	rätt	ur	alla	perspektiv.	Det	lång-
siktiga,	hållbara	tänket	och	att	det	är	kvinnor	i	
fokus.	Det	känns	också	extra	kul	att	vara	med	i	ett	
nätverk	där	alla	är	drivna	personer	som	alla	vill	
göra	gott.”
-	Cecilia	Kusoffsky

Helena Norder på investerarresa i Bangladesh.
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Årsredovisning
förvaltningsberättelse
hungerprojektet, the hunger project, är en internationell, 
ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbe-
tar för att avskaffa kronisk hunger och fattigdom i världen. 
vi driver program i afrika, latinamerika, indien och bangla-
desh. verksamheten är uppdelad i 10 insamlingsländer och 
12 programländer. vid halvårsskiftet 2013 hade hungerpro-
jektet totalt 378 anställda, varav merparten, 321 personer 
finns i programländerna. hungerprojektet åstadkommer 
stora förändringar med små medel. arbetet bedrivs till stor 
del av de 395 000 lokala volontärerna. totalt nås 19 miljoner 
människor av hungerprojektets verksamhet. 

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, infor-
mationspridning och opinionsbildning 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 med mera. när vi berättar 
om vad hunger och fattigdom är och om våra globala pro-
gram, når vi nya investerare och motiverar befintliga investe-
rare att fortsätta vara partners.

globala program
vårt globala landskap förändras. fn’s millenniemål löper 
med blandat resultat ut 2015. den extrema fattigdomen har 

redan halverats sedan 1990 och fn har nu förklarat 2030 
som den nya tidsgränsen för att helt avskaffa extrem hunger 
och fattigdom i världen. hungerprojektet har i denna kontext 
omprövat sina prioriteringar mot bakgrund av vår roll som 
en strategisk organisation: vad saknas och vad kan tillföras 
för att skapa en värld utan hunger och fattigdom?

målet är att göra hungerprojektets modell till en katalysator 
för ett förändrat synsätt på hur internationellt utvecklings-
arbete bör genomföras och att därigenom lyfta fram vårt 
arbete och erfarenheter med att implementera hållbara, 
gräsrotsbaserade program med kvinnor i fokus. 

fokus ligger på följande tre strategiska prioriteringar:

1. utveckla och integrera “1000 days nutrition” initiativet 
i de program som hungerprojektet driver på gräsrotsnivå. 
1000 days nutrition initiativet innebär att särskilt 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 hungerprojektets 
gräsrotsprogram för en uppskalning. detta görs genom att 
visa på synnerligen framgångsrika och kostnadseffektiva 
program, som kan replikeras i större skala.  

3. fördjupa hungerprojektets ledande roll i och påverkan 
på regionala, nationella och internationella forum, så att fler 
anammar ett jämställdhetsbaserat gräsrotsperspektiv i sina 
respektive utvecklingsplaner. 
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som ett led i arbetet med att fördjupa och effektivisera våra 
programstrategier för att kunna visa på goda exempel för 
fattigdomsbekämpning på gräsrotsnivå, kommer hunger-
projektet att lägga stor vikt vid att dokumentera resultat, 
kontinuerligt förbättra våra program samt ha en effektiv 
kommunikation av våra program för att öka gruppen av 
investerare.

globala hungerprojektet har tillsammans med ett stort antal 
andra civila samhällsorganisationer gått med i ett initiativ 
som heter ”beyond 2015”. detta är en kampanj som har 
skapats för ökat inflytande i vilka frågor som prioriteras i 
post-2015 agendan.  hungerprojektet har under året pre-
senterat ett nytt sätt att mäta lokal demokrati. 2013 state 
of participatory democracy report, har tagits fram i samar-
bete med fn:s demokratifond.  

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 samhällscentrum som bland annat 
erbjuder vuxenutbildning, sjukvård, matbank och mikrofi-
nansprogram. epicenterstrategin skapar samhällsutveckling 
både genom att stimulera privat entreprenörskap och ge-
nom att samarbeta med myndigheter som levererar offentli-
ga tjänster. idag nås 1,9 miljoner människor av vår verksam-
het fördelad på 121 epicenter i åtta afrikanska länder. 

i ghana fortgår den storskaliga satsningen på epicenter-
strategin, som stöds i ett treårigt avtal av robertson foun-
dation, usa, vilket i sverige matchas av allba holding och 
stichting af jochnick foundation. hungerprojektet ghana 
och hälsoministeriet i ghana ingick under 2013 ett avtal 
om samarbete på de platser där hungerprojektet är aktiva. 
hungerprojektet i ghana, etiopien och moçambique fick 
nya landschefer.  

hungerprojektet i indien har under 2013 fortsatt med att 
stärka kvinnors ledarskap i byråden, så kallade panchayat, 
tack vare bland annat finansiering av forum syd, som stöd-
jer verksamheten i Odisha och uttarakhand. över 83 000 
kvinnliga folkvalda ledare har utbildats av hungerprojektet 

i indien. under året fick kontoret i indien reducera sin verk-
samhet från åtta till sju delstater. detta som en konsekvens 
av den indiska regeringens beslut att inte längre ta emot 
multilateralt eller bilateralt bistånd, vilket har försvårat för 
kontoret att ansöka om och lyfta medel direkt från bilaterala 
och multilaterala organisationer i landet. 

i bangladesh är hungerprojektet landets största volontär-
organisation och har genom åren utbildat 272 000 volon-
tärer. under 2013 har man fortsatt arbetet med att utbilda 
volontärer i byar över hela landet för att skapa visioner för 
hur befolkningen ska uppnå millenniemålen. särskilt fokus 
har lagts på att utbilda ungdomsledare, som ska agera 
förebilder för andra ungdomar, främst då flickor och unga 
kvinnor. hungerprojektets aktiviteter på nationella flickada-
gen (national girl Child day), som infaller den 30 september, 
har intensifierats. i dag deltar mer än 500 organisationer i 
uppmärksammandet av flickors rättigheter. 2013 var temat 
för dagen, ”flickor är inte barnbrudar”. för första gången 
deltog samtliga skolor landet över i manifestationen. politiskt 
har 2013 varit ett oroligt år för bangladesh, som har skakats 
av många våldsdåd på grund av de nationella valen. efter-
som säkerheten ansågs bristfällig valde hungerprojektet att 
ställa in samtliga investerarresor till landet under 2013. 

i latinamerika centreras hungerprojektets insatser kring de 
marginaliserade grupperna, framförallt ursprungsbefolkning-
en. 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 samar-
bete med regionala och lokala offentliga aktörer. i mexiko 
firade hungerprojektet 30-års jubileum 2013. i november 
var hungerprojektet mexiko en av initiativtagarna till ett 
landsomfattande samarbete för att främja och lägga fokus 
på de småskaliga lantbrukarna. i nätverket deltar represen-
tanter från fn, de nationella myndigheterna, fackförbund 
samt en rad andra civila samhällsorganisationer. 
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Andra globala nyheter
som en del i hungerprojektets globala mål om att kunna 
dokumentera och konkret visa på effekten av våra metoder 
och resultat, presenterade globala kontoret förra året ett 
omfattande pilotprojekt som utvärderade vårt arbete i två 
länder, ghana och malawi. rapporten visar att det fram-
förallt är människors tankesätt och möjligheter att konkret 
förbättra sina försörjningsmöjligheter som förändras när de 
kommer i kontakt med hungerprojektet. 

det som pekades ut som speciellt fördelaktigt var bland 
annat att kvinnors situation förbättrades. den förebyggande 
mödra- och barnhälsovården förbättrades också. genom 
mikrolånen startar byborna små verksamheter eller köper 
fler djur/grödor, vilket bidrar till att familjens totala inkomst 
ökar. med ökad inkomst följer också bättre levnadsstandard 
och förmåga att betala skolavgifter för barnen. 

utmaningarna, och det vi kommer arbeta vidare med, i de 
berörda områdena var att många barn hoppar av skolan el-
ler inte har möjlighet att läsa vidare efter låg- och mellansta-
diet. för sjukvårdspersonalen var brist på elektricitet häm-
mande, då de inte kunde utföra något arbete efter mörkrets 
inbrott. sjukdomar som uppstod på grund av dåligt vatten 
var ett vanligt förekommande problem i dessa länder. rap-
porten kan laddas ner i sin helhet från vår hemsida: hunger-
projektet.se >>vad vi gör >>vad resultatet blir.

i samarbete med fn:s demokratifond, presenterade globala 
kontoret förra året ett index som mäter effekten av det lokala 
demokratiarbetet i en rad länder världen över. en egen hem-
sida för projektet har upprättats:  
www.localdemocracy.net

flera svenska investerare reste tillsammans med delar av 
personalen till new York för att delta vid organisationens 
årliga globala arrangemang i oktober, där malawis president 
joyce banda var huvudtalare. svenska investerare deltog 
även i investerarresor till malawi och ghana. uppföljnings-
resor för forum syds och radiohjälpens räkning gjordes till 
Odisha i indien och enemore epicenter i etiopien. 

under slutet av året annonserade hungerprojektets globala 
vd, mary ellen mcnish, att hon kommer att gå i pension. 
sökandet efter en ny vd har påbörjats och beräknas vara 
slutfört under senare delen av våren 2014. ett vd-skifte har 
även skett i hungerprojektet storbritannien. 

StiftelSen Hungerprojektet i SVerige

intäkter Sverige
hungerprojektets verksamhet fortsatte att expandera under 
2013. den totala insamlingen i sverige ökade med drygt 18 
% jämfört med 2012 och insamlingsresultatet blev 14,6 mkr 
(12,4 mkr)1. insamlade medel kommer från privatpersoner, 
företag, stiftelser och organisationer. 

kostnader Sverige
totalt uppgick våra administrations-och insamlingskostnader 
2013 till 2,3 mkr, eller 15,8 % av insamlade medel (1,5 mkr, 
12,3 %), fördelade på insamling: 0,8 mkr, 5,5 % (0,8 mkr, 
6,7 %) och administration: 1,5 mkr, 10,3 % (0,7 mkr, 5,6 %).

ändamålskostnaden, det vill säga den andel av de insamla-
de medlen som går till ändamålet, uppgick till 12,6 mkr eller 
86,3 % (11,1 mkr, 90 %). av dessa överfördes 11 mkr (10,1 
mkr) till internationella globala program. den totala kostna-
den uppgår till 102 %.

Orsaken till att det skett att administrationskostnaderna ökat 
är att styrelsen tog ett beslut om att kapacitetsförstärka or-
ganisationen. detta innebär att personalstyrkan har växt till 
att idag omfatta sex tjänster, med varierande tjänstgörings-
grad från 80-100 %. minst en av dessa tjänster är riktad till 
att samla in medel från institutioner och stiftelser.

tack vare stöd från bland annat allba holding samt tove 
och ingvar jensen, kunde våra kostnader ändå hållas låga.

under året erhölls medel från radiohjälpen, som riktats till 
arbetet med förebyggande hälsovård bland mödrar och 
barn i ghana samt till fortsatt satsning på enemore epicen-
ter i etiopien. de riktade överförda medlen till indien från 

1   siffrorna inom parentes avser 2012.

Foto: Mark van Luyk
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forum syd har använts till mobilisering och utbildning av 
folkvalda kvinnor i delstaterna uttarakhand och Odisha. rik-
tade medel erhölls även från stiftelsen barn i nöd till verk-
samheten med att stärka flickor och kvinnor i bangladesh. 

de oriktade medlen har överförts till ghana, uganda, etio-
pien och moçambique, där de har använts till epicenter-
strategin och till bangladesh för utbildning av volontärer och 
stärkande av flickor och kvinnor. Oriktade medel har även 
överförts till det globala sekretariatet för program-, utvärde-
rings- och samordningskostnader.

fördelning typ av investerare 2013 
vid årets slut hade vi totalt 886 investerare (560). våra in-
vesterare kan delas upp i tre olika kategorier: privatpersoner, 
företag och stiftelser/organisationer. 

fördelningen av intäkterna var följande:

• institutioner/stiftelser och organisationer: 8,5   
 mkr, 58 %
•	 Privatpersoner:	3,4	Mkr,	23	%
•	 Företag:	2,7	Mkr,	19	%

stiftelsen hungerprojektet är förmånstagare till svenska 
postkodlotteriet sedan 2012 och fick under 2013 en utdel-
ning som uppgick till 5 225 000 kronor. 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 hung-
erprojektet kan nämnas sätila holding, kappahl, exceed, 
filippa k, scandinavian Cosmetics, nobia och stiftelsen 
barn i nöd. 

för att få ha sin logga med i hungerprojektets nyhetsbrev 
har vi haft en gräns på en investering på minst 12 000 kro-
nor per år för mindre företag och 36 000 kronor för större 
företag, 2013 var det 53 företag/individer som låg på denna 
nivå. 13 företag/individer har investerat minst 100 000 kro-
nor per år, varav fem över 500 000 kronor. 

antal månadsgivare som investerar via autogiro eller inbetal-
ningskort uppgick till 238 vid årets slut. den vanligaste in-
vesteringsnivån bland våra månadsgivare är 100-500 kronor 
per månad. det finns ingen minimumnivå för autogiro eller 
för engångsinvesteringar i hungerprojektet, men rekommen-
dationen är att åtminstone investera 50 kronor per månad 
om det är autogiro som önskas.

i slutet av 2013 beslutade hungerprojektet att upphöra med 
inbetalningskort som investeringssätt, dels av miljöskäl, dels 
för att minska den administrativa kostnaden. vi uppmuntrar 
istället investerare att börja med autogiro, faktura via e-post 
eller att betala in valfritt belopp direkt till bankgiro.  

hösten 2011 ansökte hungerprojektet om att bli ramorga-
nisation till sida. ansökan följdes av en djupgående extern 
utvärdering av den svenska organisationen och innefat-
tade även besök till programlandet etiopien. utvärderingen 
pågick under 2012-2013. trots att vi i slutändan inte blev 
beviljade status som ramorganisation, har processen inne-
burit en fördjupad kontakt och förbättrad dialog med sida 
och ud. 

under året genomfördes ett stort antal insamlingsaktiviteter 
och event till förmån för hungerprojektet av ambassadörer 
och volontärer. exempel på dessa är maratonloppet tjejma-
rathon, modeeventet style it forward, loppet running for 
Change, konstauktion till förmån för hungerprojektet samt 
golftävlingar i torekov och falsterbo. 

under året bildades också nätverket business leaders for 
women’s empowerment, som senare bytte namn till det 
goda nätverket. genom deltagarnas engagemang och in-
samlingsaktiviteter verkar nätverket för ökad jämställdhet 
på global nivå. nätverket anordnade ett stort antal fram-
gångsrika insamlingar under året, bland annat en teaterpjäs 
på franska rivieran och en vernissage där konst såldes till 
förmån för hungerprojektet. 

kommunikation
pro bono samarbetet med reklambyrån the big plan har va-
rit centralt för kommunikationen under 2013. under året har 
en ny hemsida lanserats, som på många sätt har förenklat 
kommunikationen med våra investerare och även gjort det 
enklare att investera online. ett flertal insamlingskampanjer, 
framförallt mot företag, har genomförts, främst i digitala me-
dier och genom dm-utskick. julkampanjen, som matchades 
av ett antal privata investerare, var framgångsrik och innebar 
att flera nya företag investerade i hungerprojektet. vid si-
dan av kampanjerna arbetade vi aktivt med pr och sociala 
medier och var med i ett flertal artiklar, debattartiklar och 
omtalanden i bloggar. 1 632 personer följde oss vid årets 
slut på facebook. därtill hade vi över 16 000 unika besökare 
på hemsidan.

påverkansarbete
hungerprojektet bedriver kontinuerligt opinions- och påver-
kansarbete. medarbetarna är ofta ute och föreläser i olika 
sammanhang. 2013 tilldelades vi ett informationsbidrag från 
forum syd, vilket användes till att utbilda högstadieelever 
i fn:s millenniemål. totalt nådde vi 2500 elever. vi tryckte 
även upp material, som distribuerades till lärare i hela landet 
genom utbudet, som är en tjänst dit lärare kan vända sig för 
att få fördjupande material i olika ämnen. 

hungerprojektet är en av de civila samhällsorganisationerna, 
(CsO:s) som av regeringen har inbjudits att delta i dialogen 
kring den nya biståndspolitiska plattformen. 

sommaren 2013 genomförde hungerprojektet sitt första 
event i almedalen under temat hiv/aids och jämställdhet. 
eventen, som hade ca 150 deltagare, blev av pr-byrån 
westander nominerat som ett av de 50 hetaste seminari-
erna under almedalsveckan. en debattartikel om hiv/aids 
och kvinnliga kondomer publicerades i expressen samma 
sommar. 

hungerprojektet hade under året besök av vår landschef 
i etiopien, neguest mekonnen. under sitt besök i sverige 
hann hon träffa investerare och volontärer samt hålla före-
drag på global week i göteborg och mr-dagarna i stock-
holm.

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 230 (280) personer, som 
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arbetade med insamling, evenemang, nyhetsbrev, presen-
tationer med mera. en nationell konferens har genomförts 
för samtliga volontärer och ambassadörer. utvecklingen av 
struktur och support kring volontärskapet har fortsatt.

ideella insatser har även genomförts av företag. den lö-
pande bokföringen sköttes under året av allba holdings 
administration genom susanne bergeros, med ingvar jen-
sen som ansvarig.

under året var hungerprojektets personal och volontärer in-
bjudna att tala om verksamheten vid många seminarier och 
presentationer, alltifrån ledarskapsutbildningar till evenemang 
hos lokala företagsgrupper och yrkesnätverk, såsom rotary. 
föreläsningar på skolor har bland annat genomförts som ett 
led i forum syds infobidrag och via nätverket transfer.

personal
hungerprojektet började 2013 med sju anställda, men fr om 
1 juni reducerades arbetsstyrkan till sex personer. tjänstgö-
ringsgraden varierar från 80-100 %. vd är sara wettergren. 
projektledare/fundraisers är magdalena jennstål, maisa ek, 
Ylva munkhammar och ellen hoas ströman. niklas hall-
hagen är anställd som institutionell fundraiser och ansvarar 
bland annat för organisationens samarbete med forum syd 
och radiohjälpen. de anställda är placerade i stockholm, 
göteborg och malmö. 

Styrelse
styrelsen har under året haft fem ordinarie ledamöter: Carl-
diedric hamilton, ordförande, tove jensen, thomas sund-
berg, Åsa skogström feldt och marie wallenberg. supple-
anter har varit Caroline trege och ingvar jensen. samtliga 
av styrelsens medlemmar utför sitt arbete ideellt och utan 
kostnad. 

styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträ-
den. Carl-diedric hamilton har under året fortsatt att även 
medverka 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.

i stockholm har vi fått nyttja lokaler hos hmp på hovslagar-
gatan 5 fram t om juli 2013. därefter har vi använt oss av 

lokaler hos googol på floragatan 13. i malmö har vi tillsam-
mans med nätverket göran hyrt ett kontor på slottsgatan 
20. i göteborg fick vi i början av året nyttja lokaler hos pre-
era på lilla torget 5. under hösten har vi istället fått lov att 
använda kontorsplats hos ecoride på övre husargatan 13. 

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.
den oberoende stiftelsen svensk insamlingskontroll överva-
kar att pengarna används för sitt ändamål och att högst 25 
% används till insamlings- och administrationskostnader.

stiftelsen hungerprojektet är medlem av frii och har tidi-
gare enligt frii:s föreskrifter årligen upprättat en kodrapport, 
som har funnits tillgänglig i samband med årsredovisningen. 
fr om 2014 kommer kodrapporten att integreras med den 
effektrapport, som ska upprättas enligt nya riktlinjer från 
frii. detta innebär att hungerprojektets kodrapport för 
2013 först kommer att finnas tillgänglig i september 2014. 
intill dess gäller kodrapporten från 2012.

revisor
för revisionen anlitades auktoriserad revisor ulrika granholm 
dahl vid öhrlings pricewaterhouseCoopers ab som ansva-
rig 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
i januari slöt hungerprojektet ett 2-årigt avtal med jula ab, 
som riktar sin investering till utvalda regioner i bangladesh 
och arbetet med millenium development goal unions, 
mdgu. i februari 2014 valdes en ny ledamot in i styrelsen, 
Yvonne sörensen björud, vd på berns. under våren kom-
mer hungerprojektet att få besök av vår landschef i indien, 
rita sarin samt vår globala vice vd, john Coonrod. vem 
som blir den nya globala vd:n kommer att offentliggöras 
under våren. under mars-april kommer det goda nätverket 
att hålla en större onlineauktion till förmån för hungerprojek-
tet på lauritz.com. 
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resultaträkning (tkr)
  2013 2012

Stiftelsens intäkter
insamlade medel not 1 6 258 6 094

erhållna bidrag not 2 8 321 6 294

Stiftelsens kostnader

ändamålskostnader not 3 -12 616 -11 154

insamlingskostnader not 3 -819 -830

administrationskostnader not 3 -1 541 -694

Verksamhetsresultat  -397 -290

Resultat från finansiella investeringar 

finansiella intäkter   44  55

årets resultat  -353 -235

balansräkning (tkr)
  2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar
anläggningstillgÅngar     

finansiella anläggningstillgångar:     

andelar not 4 1 1

Summa finansiella anläggningstillgångar  1 1

Summa anläggningstillgångar  1 1

OmsättningstillgÅngar

kortfristiga fordringar:    

övriga fordringar  380                    23 

upplupna intäkter not 5 - 172

Summa kortfristiga fordringar  380 195

kassa och bank  761 745

Summa omsättningstillgångar  1 141 940

Summa tillgångar  1 142 941

  

  2013-12-31 2012-12-31

eget kapital
balanserad resultat  664 899

Årets resultat  -353 -235

Summa eget kapital  311 664

Kortfristiga skulder
leverantörsskulder  23 6

övriga skulder  389 33

upplupna kostnader not 6 419 238

Summa kortfristiga skulder  831 277

Summa eget kapital och skulder  1 142 941

ställda säkerheter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga
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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 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
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)                              
  2013 2012

insamlade medel från:

företag  2 737 2 854

privatpersoner  3 345 2 982

övriga externa fonder, stiftelser och andra organisationer  176 258 

Summa insamlade medel  6 258 6 094

not 2 erhållna bidrag
   2013 2012

forum syd   1 412 1 405

stiftelsen barn i nöd   50 125

stiftelsen radiohjälpen   1 634 764

svenska postkodlotteriet   5 225 4 000

Summa erhållna bidrag   8 321 6 294

av totala intäkter har  11 640 (4 229) tkr insamlats via 90-konton.

not 3 personal
   2013 2012

medelantalet anställda har uppgått till:

kvinnor   4 3

män   1 1

Totalt   5 4

löner och andra ersättningar:     

styrelse och vd        546  303

övriga anställda      1 516 1 006

Totala löner och ersättningar   2 062 1 309

sociala kostnader   750 452

(varav pensionskostnader)   (159) (94)

kostnaden för inhyrd arbetskraft, 189 (650) tkr, fördelas mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnad.

under året har ca 230 ( 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
   2013-12-31 2012-12-31

upplupna intäkter från företag   - 140

upplupna intäkter från privatpersoner   - 32 

Summa upplupna intäkter   - 172

not 6 upplupna kostnader
   2013-12-31 2012-12-31

semesterlöneskuld   211 111 

sociala avgifter   175 87

upplupna arvoden   16 15

övriga upplupna kostnader   17 25

Summa upplupna kostnader   419 238
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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 .

B A N K G I R O :  9 0 1 - 9 9 7 7 ,  O R G A N I S A T I O N S N U M M E R :  8 0 2 0 1 0 - 8 3 1 5

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
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