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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hållbarhetsmålen antogs under

Ett exempel är The Hunger Project Dashboard on

Thomas Sundberg har efter många års engagemang i

hösten i FN’s Generalförsamling,

Maternal Health som lättillgängligt på nätet redovisar

Hungerprojektet lämnat styrelsen. Ett stort tack till

efter en process som inkluderade

resultatet av mödrahälsovård i våra epicenter med hjälp

Thomas, som har haft stor betydelse för utvecklingen av

organisationer och enskilda

av ny mobilteknologi. Hungerprojektets globala vd Åsa

organisationen. Som nya ledamöter i styrelsen välkomnar vi

människor i hela världen,

Skogström Feldt har talat i FN’s generalförsamling. Och

Helena Norder och Johan Dahlström.

med slutmålet att avskaffa

från Sverige deltog Liinu Diaz Rämö, som är projektledare

hunger och extrem fattigdom

för Flickaplattformen, nyligen i New York vid UN

Jag vill rikta ett varmt tack till alla våra investerare och

senast 2030. Till skillnad från

Commission on The Status of Women som en del av den

Millenniemålen omfattar

svenska delegationen. Ett index för The Empowerment Of

samarbetspartners, till våra idoga volontärer, hängivna
medarbetare och sist men inte minst till styrelsen! Alla
har ni medverkat till att vi detta år tagit ett stort steg

Hållbarhetsmålen även de rika länderna vilket märktes

Women är ännu ett av många exempel på det omfattande

redan i oktober i Sverige när ett antal svenska ledande

påverkansarbetet som bedrivs som en av våra viktigaste

företag i ett öppet brev åtog sig att arbeta med ett flertal

strategiska prioriteter för att vinna största möjliga

delmål.

spridning av vår modell.

Hungerprojektet som bidragit i flera fora till framtagandet

Trots ökad konkurrens om bidrag och gåvor har

Carl-Diedric Hamilton

av de nya målen, antog i höstas en ny global strategisk

Hungerprojektets i Sverige haft en fin tillväxt. Den

plan. En viktig del av strategin är att visa på effekten

svenska organisationen utgör ett av de viktigaste

Styrelseordförande

av vår modell för utveckling och göra den tillgänglig för

insamlingsländerna vid sidan av USA, Australien och

tillämpning i bredast möjliga mån, bland organisationer och

Nederländerna.

närmare målet att avskaffa hunger och fattigdom, som en
av de tongivande organisationerna i det som nu blivit en
världsrörelse.

myndigheter runt om i världen.

VD HAR ORDET
Det är otroligt roligt och

från att etablera sig på den svenska spelmarknaden.

speciellt framhålla hur viktiga månadsgivarna är för oss, då

tillfredsställande att ännu ett

Hungerprojektets största intäktskälla kommer från Svenska

detta ger en stabil intäkt över tid och säkrar en långsiktig

år kunna konstatera att det har

PostkodLotteriet, som sedan starten 2005 har genererat

planering av våra aktiviteter.

gått bra för Hungerprojektet. Vi

smått osannolika 7,2 miljarder till välgörenhet. Det är

Vi ser fram emot en fortsatt spännande utveckling ihop

har fått flera nya investerare och

med andra ord många ideella organisationer som främjas

med er alla och jag vill än en gång rikta ett varmt och stort

samarbetspartners och vi har

av den svenska spelverksamheten och som har intresse av

tack till alla medarbetare, styrelsemedlemmar, investerare,

synts och hörts på många viktiga

att spelmarknaden regleras så att den fortsätter att ge sitt

samarbetspartner och volontärer. Tack för att ni är med och

arenor genom året.

överskott till ideell verksamhet.

gör skillnad för de dryga 21 miljoner människor som nås av

En annan fråga som engagerade både oss och hela branschen

Hungerprojektets verksamhet!

Detta innebär inte att det saknas utmaningar. En viktig

var rätten till skatteavdrag för gåvor från privatpersoner.

fråga som Hungerprojektet har engagerat sig i under året är

Trots protester, avskaffades detta avdrag vid årsskiftet.

Sara Wettergren

avregleringen av den svenska spelmarknaden. Tillsammans

Lyckligtvis verkar inte detta ha påverkat våra givare i

Vd

med andra organisationer har vi försökt att påverka

negativ riktning och vi hoppas självfallet att viljan att bidra

regeringen att verka för att hindra utländska spelbolag

till Hungerprojektets verksamhet ska finnas kvar. Jag vill
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ÅRET I KORTHET
• Hungerprojektets verksamhet fortsatte att expandera

• Globalt har Hungerprojektet arbetat fram en ny strategi

de når självförsörjning, dvs en nivå där de kan klara sig

under 2015 och insamlingen uppgick till 19,6 miljoner

för åren 2016-2020. Strategins huvudinriktning är att

utan stöd från Hungerprojektet. I slutet av året hade tre

kronor (16,6 miljoner kronor 2014). Det utgör en ökning

Hungerprojektet i partnerskap med andra intressenter

epicenter i Östra regionen i Ghana - Akotekrom, Atou-

av intäkterna med 18 % från föregående år. Det är fram-

och i de områden det behövs, ska fördjupa och expandera

bikrom och Nsuta-Aweregya uppfyllt alla dessa kriterier.

förallt en ökad insamling från stiftelser/organisationer

arbetet på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Detta innebär att vi kommer att börja fasa ut vårt stöd

som ligger bakom tillväxten. Svenska PostkodLotteriet

till dem. Dock kommer utvecklingen att fortsätta mätas i

fortsätter att vara Hungerprojektets största bidragsgi-

dessa områden, för att se hur hållbara samhällena är på

vare. Medlen från PostkodLotteriet riktas till epicenter-

lång sikt.

strategin i Hungerprojektets afrikanska programländer.
• Hungerprojektet är en lärande organisation och det är

Även specialprojektet Flickaplattformen drivs med medel

viktigt för oss att följa upp resultaten av våra metoder.

från PostkodLotteriet.

Under året publicerades två utvärderingar från våra
• I slutet på året erhöll Hungerprojektet status som pro-

program i Burkina Faso och Indien, som visar på goda

gramavtalsorganisation (PCO) till Forum Syd. Avtalet

resultat, framförallt vad gäller stärkande av kvinnors

innebär att vi kommer att skala upp vårt samarbete med

egenmakt, tillgång till och användning av lokala hälso-

Forum Syd och framöver söka för programstöd snarare än

vårdsfaciliteter och ökad medvetenhet om kvinnors och

projektstöd. Under 2015 stödde Forum Syd två projekt i

flickors behov av rätt näringsintag. Utöver detta lansera-

Indien och ett projekt i Etiopien.

de vi Maternal Health Dashboard, en interaktiv sajt som
visar de senaste utvecklingstrenderna inom mödravård

• Bland övriga organisationer, företag och stiftelser som

samt Women Empowerment Index, WEI som är ett index

under året bidrog till Hungerprojektets insamling kan
särskilt framhållas Radiohjälpen, Allba Foundation, Kavli
Foundation, Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse, Jula,

för att mäta hur stärkta och självständiga kvinnor är.
Loppet Running for Change i Göteborg var ett av flera event som under
2015 utfördes till förmån för Hungerprojektet.

Sätila Holding, Mellby Gård, Lauritz.com, Mäklarfirman
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• Under 2015 genomförde Hungerprojektets volontärer ett
stort antal insamlingsaktiviteter och event till förmån

Landgrens, Filippa K och Roi: rekrytering. Hungerpro-

• I de afrikanska länderna har Hungerprojektet fortsatt

för Hungerprojektet. Exempel på dessa är nätauktionen

jektet har under 2015 fört över medel till Bangladesh,

att bedriva verksamhet inom ramen för epicenterstra-

Den goda auktionen, modeeventet Style it Forward, mo-

Indien, Ghana, Mexiko, Senegal, Malawi, Etiopien och

tegin. Under senare år har fokus legat på att sätta upp

tionsloppet Running for Change och mateventet Hungry

Mocambique.

kriterier för våra 123 epicenter, som ska definiera när

Hearts.

VAD GÖR HUNGERPROJEKTET?
Hungerprojektets uppgift är att starta förändrings-

Hungerprojektet driver program i 12 länder i Afrika,

processer hos människor som lever i kronisk hunger.

Asien och Latinamerika. Vi har ca 380 anställda i 22

Vi håller utbildningar och workshops inom exempelvis

länder, varav merparten arbetar i något av våra 12

jämställdhet, matsäkerhet, hälsa och företagande.

programländer och är lokalt anställda. Olika regioner

Vi lägger särskilt fokus på kvinnors ledarskap och

i världen står inför olika utmaningar, därför skiljer sig

entreprenörskap genom ledarskapsutbildningar och

vår verksamhet från land till land. Målet är att sam-

mikrofinansprogram. Drivkraften, engagemanget och

hällena ska bli hållbara och klara sig utan stöd från

förändringsarbetet står människorna själva för. En-

Hungerprojektet. Framgångarna och resultaten beror

kelt uttryckt arbetar Hungerprojektet med hjälp till

främst på alla våra lokala volontärer - deras drivkraft

självhjälp. Vårt mål är alltid att skapa självförsörjande

och entreprenörsanda förbättrar livet för ca 21 miljoner

samhällen som står på egna ben, utan hjälp utifrån.

människor.

Hungerprojektets tre
grundprinciper
1

SOCIAL MOBILISERING
Vårt arbete börjar här. Människor i en by
samlas och coachas för att kunna arbeta fram
en egen 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.

2

JÄMSTÄLLDHET

3

SAMARBETE MED LOKALA
MYNDIGHETER

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 påverkar
deras liv och utveckling. I våra programländer
utbildas kvinnor till att bli beslutsfattare, att
ta plats bland samhällets starkaste ledare och
att bli entreprenörer på lika villkor.

Hungerprojektets programländer är demokratier, men det är inte alltid som de demokratiska värderingarna når ut till hela befolkningen.
Därför mobiliseras människor på lokal nivå
och dialog förs med lokala myndigheter för att
förbättra relationen mellan invånare, myndigheter, politiker, byråd, religiösa ledare och
andra som på olika sätt påverkar lokala beslut.
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INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

MINSKAD
OJÄMLIKHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
I september 2015 antog FN:s generalförsamling och världens ledare 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG:s).
Målen ska vara uppnådda år 2030 och är en fortsättning
på millenniemålen som utlöpte 2015. Till skillnad från
millenniemålen, som mer eller mindre förhandlades fram
bakom stängda dörrar, bygger hållbarhetsmålen på en
av de mest omfattande globala konsultationerna som
FN någonsin har gjort. Millenniemålens fokus på fattigdomsbekämpning i världens fattigaste länder har vidgats
- hållbarhetsmålen går ut på att uppnå ekonomisk, social
och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen är
universella och gäller både hög- och låginkomstländer.
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Hungerprojektet var tillsammans med flera andra civilsamhällsorganisationer med och försökte påverka framtagandet av hållbarhetsmålen. I samband med FN-toppmötet där hållbarhetsmålen antogs i september 2015, talade
Hungerprojektets globala vd Åsa Skogström Feldt om
vikten av att arbeta på gräsrotsnivå och att satsa särskilt
på kvinnor för att avskaffa hunger och fattigdom till 2030.
Hungerprojektets arbete kan kopplas till flera av de
områden som täcks av FN:s hållbarhetsmål. Ett exempel
är Hungerprojektets strategi för samhällsutveckling på
den afrikanska landsbygden - epicenterstrategin - som vi
arbetar med i 8 länder i Afrika.

Epicenterstrategin - samhällscenter för hållbarhet
Epicenterstrategin är en metod för att avskaffa hunger
och fattigdom på den afrikanska landsbygden. Första
steget är att invånarna i ett antal byar går samman och
bygger en epicenterbyggnad där de kan tillgodose grundläggande behov inom många av de områden som täcks av
FN:s hållbarhetsmål. Epicentret drivs och ägs av invånarna själva. I snitt omfattar det 15 000 personer från
10-15 byar. Målet är att skapa självförsörjande hållbara
samhällen som inte behöver ekonomiskt stöd utifrån.
Hungerprojektet har hittills mobiliserat 1 975 byar inom
123 epicenter. Genom dessa når vi hela 1,6 miljoner
människor i 8 länder i Afrika.

Självförsörjning - vad är det?
Att ett epicenter är självförsörjande betyder inte nödvändigtvis att alla invånares behov är tillgodosedda.
Däremot har självförsörjande epicenter en förmåga och
vilja att hantera utmaningar och identifiera hur de ska
agera för att få samhällets behov uppfyllda, tack vare
den utbildning och kapacitet de har fått genom Hungerprojektets insatser. Ett självförsörjande epicenter är
inte heller helt oberoende av resurser utifrån. Tvärtom
så har ett självförsörjande epicenter fått tillgång till
tjänster och infrastruktur via lokala myndigheter, som
exempelvis hälsovård och utbildning. Tidigare var de
helt isolerade från offentliga tjänster. Invånarna i ett
självförsörjande epicenter är engagerade och strävar
efter att uppfylla både nuvarande och kommande
behov. Ett självförsörjande epicenter både ger och tar
från det nätverk det har runtomkring sig.
Ett antal övergripande mål behöver vara uppnådda för
att ett epicenter ska definieras som självförsörjande.
Några av dessa är att:
•

•
•
•
•

•

Invånarna i epicentret tar egna initiativ och är
självgående i sitt arbete med att avskaffa sin
hunger
Ledarskapet i epicentret är effektivt, jämställt och
transparent
Ledarna är demokratiskt valda
Kvinnor är stärkta och har både självförtroende
och kompetens
Det finns tillgång till grundläggande resurser (utbildning, matsäkerhet, hälsa, mikrokrediter, vatten
och sanitet)
Det finns tillräckligt med inkomst för att täcka
utgifter och för att säkerställa fortsatt tillväxt

När ett samhälle har nått självförsörjning påbörjar
Hungerprojektet sin utfasning genom att skala ner
sina insatser. Att skapa självförsörjande samhällen
har både tagit längre tid och varit mer kostsamt än
vi räknade med när vi började arbeta med epicenterstrategin. En viktig lärdom är att ledarskapet bland
invånarna i epicentret är mer eller mindre avgörande
för att utvecklingen ska gå framåt.

EFFEKTER

500 % ökning
I andelen barn som vidareutbildar sig efter årskurs 9/grundskolan i Avlamé epicenter, Benin, sedan 2001.

7 % 			
2010

100 %
2014

Andel av alla födslar där utbildad sjukvårdspersonal är närvarande, Buolkon
epicenter, Burkina Faso

1 250 % ökning
Andelen hushåll som använder en förbättrad

sanitetskälla i Enemore epicenter, Etiopien, sedan 2005

48 % 		
2007

98 %
2014

Andel hushåll som använder en förbättrad källa för
dricksvatten i Vowogdo epicenter, Burkina Faso
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MÅL 16: SKAPA FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Ett av FN:s hållbarhetsmål handlar om att “främja fredliga
och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga
upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.”
Ett samhälle som täcker invånarnas grundläggande behov
och där människorna samarbetar och tillsammans driver
utvecklingen vidare har också goda chanser att bli ett
fredligt och inkluderande samhälle. Epicenterstrategin
förbättrar bland annat hälsa, utbildning, jordbruk,
matsäkerhet, vatten och sanitet i byarna. En viktig del
av epicenterstrategin är också att lära invånarna vilka
rättigheter de har enligt lag och hur de kan utkräva

8

dessa rättigheter från regeringen och lokala myndigheter.
Därmed främjar också epicenterstrategin skapandet
av effektiva och inkluderande institutioner samt
ansvarsutkrävande.
Mot självförsörjning i Ndereppe epicenter - Senegal
Under 2016 kommer ett antal av Hungerprojektets
epicenter att nå självförsörjning, ett av dessa är
Ndereppe epicenter i Senegal. Ndereppe har kommit in i
epicenterstrategins slutfas, då byborna förbereder sig för
att Hungerprojektet ska dra sig tillbaka. Efter tretton år av
samarbete med Hungerprojektet kan invånarna i Ndereppe
epicenter snart stå på egna ben.

I Ndereppe epicenter har tjänster och andra verksamheter
utvecklats genom åren, som alla drivs inom det nybyggda
epicentret. Matbanken är fylld med säckar av hirs.
Mikrofinansbanken erbjuder sparkonton och mikrokrediter.
Hälsokliniken utbildar unga mödrar om näringsrik mat
och övervakning av barnens hälsa. Det finns en affär
som är lönsam och kvinnorna som driver den utökar
sina kunskaper om bokföring och företagande. Förutom
dessa verksamheter rymmer även epicenterbyggnaden
en frisör, en skomakare, en förskola och en grundskola. I
epicentret bygger invånarna upp en bättre framtid för sin
by. Dussintals lokala volontärer håller i workshops och
utbildar hundratals bybor inom exempelvis läskunnighet,
livsmedelssäkerhet, entreprenörskap och hälsa.

Invånarna i Ndereppe epicenter har kapacitet att
hantera framtida utmaningar och samarbetet med lokala
myndigheter fungerar bra. Samhället tar ansvar för alltfler
projekt samtidigt som Hungerprojektets insatser blir allt
färre. Mbaye Ndiaye, ordförande i epicentrets kommitté,
känner sig trygg inför framtiden:
”Vi är mycket medvetna om att vi snart kommer att stå på
egna fötter. Det är anledningen till att vi tar en kostnad
för varje verksamhet som hålls inom epicentrets byggnad,
så att vi kan betala de löpande utgifterna och underhålla
byggnaden. Alla, från frisören till butikschefen, från
matbanken till landsbygdsbanken betalar en kostnad
varje månad. På så sätt kan entreprenörerna hålla
igång epicentret. Vi har ett nära samarbete med den
lokala myndigheten och de kommer att ta över en del av
verksamheten, som förskola, grundskola samt programmet
kring hälsa och näring. Från ett mycket tidigt skede har
Hungerprojektet i Senegal uppmuntrat oss att samarbeta
med den lokala myndigheten och visat oss hur man gör
det.”
Volontärer från matbanken utbildar byborna i
jordbrukstekniker och matsäkerhet för att skördarna ska
kunna öka. Byns mödrar håller i programmet för hälsa
och näring, vars mål är att nå matsäkerhet och hälsa för
de yngsta barnen. Mikrofinansbanken i Ndereppe har nu
slagits samman med den officiella landsbygdsbanken i
regionen. Den officiella banken har bidragit till att mobila
banktjänster har kommit till Ndereppe. Matbanken
har också blivit ett officiellt jordbrukskooperativ, vilket
innebär att den är berättigad att söka finansiellt stöd från
regeringen.
Invånarna i Ndereppe epicenter arbetar tillsammans
mot självförsörjning och en framtid fri från hunger och
fattigdom för Ndereppe.
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Stiftelsen Hungerprojektet, Organisationsnummer: 802010-8315

Årsredovisning
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
Hungerprojektet är en internationell, ideell, politiskt och religiöst
obunden organisation som arbetar för att avskaffa kronisk hunger
och fattigdom i världen. Globalt verkar vi under namnet The Hunger
Project (THP). Vi driver program i åtta länder Afrika, Mexiko, Peru,
Indien och Bangladesh. Verksamheten är uppdelad i 10 insamlingsländer och 12 programländer. Vid 2015 års början hade Hungerprojektet globalt strax över 380 anställda, varav merparten arbetar i
programländerna med implementering av programmen.
Hungerprojektet åstadkommer stora förändringar med små medel.
Vi arbetar utifrån en lokal kontext och har endast lokalt anställda.
10

Arbetet bedrivs till stor del av volontärer i våra insamlings- och programländer. Totalt nås 21 miljoner människor av vår verksamhet.
I Sverige är vi en stiftelse, vars uppgift är att informera om och
arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala
organisation. Dessutom har stiftelsen som uppdrag att arbeta
med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i
Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger och
fattigdom. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om
våra globala program når vi nya investerare och motiverar befintliga
investerare att fortsätta vara partners. Vi benämner oftast våra givare för investerare, då vi ser det som att de investerar i människors
framtid. Hos oss bidrar man till att människor hjälper sig själva.

Globala program
Den kanske största händelsen under förra året är att FN
och världens ledare i september klubbade igenom de nya
hållbarhetsmålen och fastställde att det är möjligt att avskaffa
den extrema hungern och fattigdomen till år 2030. För att läsa
mer om hållbarhetsmålen och vad Agenda 2030 innebär för
Hungerprojektets arbete, se sidan 6 i årsberättelsen.

Ny strategisk inriktning
Globalt har vi arbetat fram en ny strategi för 2016-2020. Strategin
godkändes av Hungerprojektets globala styrelse i oktober. Strategins huvudinriktning är att vi i partnerskap med andra intressenter
och i de områden det behövs, ska fördjupa och expandera arbetet
på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. De övergripande målen är:

•

•

•

Ökad effekt: Vi vill visa på att arbetet med utvecklingsprogram på gräsrotsnivå, som har kvinnor i fokus, ger konkreta och långsiktiga effekter för att förbättra människors
levnadsvillkor. Vi kommer att sträva efter att skapa hållbara samhällen som själva kan driva sin egen utveckling.
Detta ingår som en del av vår ”self-reliance” strategi.
Spridning: I partnerskap med andra organisationer och
intressenter kommer vi att arbeta med informationsspridning och påverkansarbete för att få fler att förstå effekten
och resultatet av att arbeta med långsiktig utveckling på
gräsrotsnivå.
Uppskalning: Vi vill få regeringar och myndigheter att se
nyttan av att arbeta med Hungerprojektets strategier och
implementera dessa som en del av deras egna strategier.
Vi är även öppna för att gå in och arbeta i nya områden
och inleda nya former för partnerskap.

Efter att den globala strategin har antagits, har samtliga insamlings- och programländer inom globala Hungerprojektet fått i
uppdrag att arbeta fram nationella strategier som ska ligga i
linje med den globala strategin, med mål och delmål för varje
lands utveckling. Detta arbete kommer att ske under 2016.

Epicenterstrategin
I Malawi, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Uganda, Moçambique, Etiopien och Benin har Hungerprojektet fortsatt att
bedriva verksamhet inom ramen för epicenterstrategin. Under
senare år har fokus legat på att sätta upp kriterier för våra 123
epicenter, som ska definiera när de når självförsörjning, dvs en
nivå där de kan klara sig utan stöd från Hungerprojektet. I slutet av året hade tre epicenter i Östra regionen i Ghana - Akotekrom, Atoubikrom och Nsuta-Aweregya uppfyllt alla dessa
kriterier. Detta innebär att vi kommer att börja fasa ut vårt stöd
till dem. Dock kommer utvecklingen att fortsätta mätas i dessa
områden, för att se hur hållbara samhällena är på lång sikt. Se
sidan 6 i årsberättelsen för att läsa mer om Hungerprojektets
strategi för hållbara samhällen - epicenterstrategin.
Programverksamheten i Afrika stöds av bland annat Svenska
PostkodLotteriet, Kavli foundation, Radiohjälpen och Forum
Syd samt många företag genom julkampanjen som riktades
mot epicenterstrategin.

Indien och Bangladesh
Hungerprojektet i Indien har under 2015 fortsatt arbetet med
att stärka kvinnors ledarskap i byråden (Panchayats). Arbetet stöds med hjälp av finansiering från bland andra Forum
Syd, som stödjer verksamheten i delstaterna Odisha och Uttarakhand. I Indien når Hungerprojektet indirekt ut till över 14
miljoner människor, dels genom den utbildning som folkvalda
kvinnor får av Hungerprojektet genom deras 5-åriga mandatperiod, dels genom det påverkansarbete som utförs i form av
kampanjer inför delstatsvalen (så kallade SWEEP-kampanjer)
samt genom dialog med nationella- och delstatsregeringar.
Målet med SWEEP-kampanjerna är att uppmana folkvalda
kvinnor och potentiella kandidater att ställa upp i byrådsvalen
på samma villkor som männen, det vill säga att ställa upp till
samtliga valbara platser, och inte endast till de platser som är
reserverade för kvinnor enligt lag. Under förra året genomfördes SWEEP-kampanjer i Karnataka, Rajasthan och Madhya
Pradesh. Erkännandet av Hungerprojektets strategi för att stärka kvinnliga folkvalda ledare på byrådsnivå i Indien har väckt
nyfikenhet i Bhutan, vars demokratiska system liknar Indiens.
Detta resulterade i att landschefen för Indien, Rita Sarin, blev
inbjuden av Bhutans nationella ledning för att dela med sig av
våra metoder i samband med att Bhutan skulle genomföra val.
I Bangladesh fortgår insatserna för att stärka rättigheterna
för kvinnor och flickor. Under nationella Flickadagen den 12
oktober hölls det manifestationer såväl i Dhaka som i övriga
landet. I Dhaka arrangerade Hungerprojektet en manifestation tillsammans med Ministry of Women and Children Affairs.
Det konstaterades att det inte har skett någon ökning i antalet
barnäktenskap. Däremot är det fler som rapporterar in barnäktenskap och övergrepp mot flickor idag, efter massmedia
och sociala medier har gjort det enklare att rapportera och
synliggöra problemet. Ytterligare en kampanj som har haft stor
effekt är kampanjen ”Best Schools for Girls”, som har implementerats av Hungerprojektet i samarbete med Independent
Television Service. Syftet är att genom rörlig media förbättra
flickors skolsituation, stoppa barnäktenskap och minska sexuella trakasserier.
Hungerprojektets programverksamhet i Bangladesh stöds
bland annat av Jula och Allbastiftelsen.

Mexiko och Peru
I Mexiko arbetar Hungerprojektet i 43 samhällen där vi når ut
till totalt 21 050 människor, som alla tillhör marginaliserade
grupper av ursprungsbefolkningen. Vi arbetar även i liten skala
för att stärka ursprungsbefolkningens rättigheter i Peru genom
partnerorganisationen Chirapaq, vars arbete är inriktat på att
stärka framförallt kvinnors ställning.
Det finns i dagsläget ingen svensk investerare som har riktat
sitt stöd till Latinamerika. Däremot förde vi över av icke öronmärkta medel till Mexiko.

Resultat och uppföljning
Hungerprojektet använder sig av en inkluderande metod
för insamling och analys av data, (Participatory Monitoring
& Evaluation) PME, där människorna i våra program deltar i
utvärderingarna genom att både samla in och ta del av data.
Utvärderingarnas syfte blir därmed inte enbart att säkerställa
att vi möter krav från investerare, utan även att vi uppfyller de
mål och behov som finns i de samhällen där vi verkar. Metoden
baseras på tre principer: att mäta det som är viktigt, att skapa
ett lokalt samhällslett engagemang och att låta objektivitet vara
nyckeln.
NYCKELTAL 2015
Antal människor som nåd-

Afrika: 1,6 miljoner

des av Hungerprojektets

Indien: 14,4 miljoner

insatser

Bangladesh: 4,9 miljoner
Mexiko: 21 050
Totalt: 21 miljoner

Antal samhällen vi når ut

24 665

till i dagsläget

När vi uppskattar hur många människor vi når ut till, är det viktigt att komma ihåg att det är antal människor som direkt och
indirekt berörs av vår programverksamhet. Vi har till exempel
över 70 000 låntagare i våra mikrofinansprogram (varav ca 80
% är kvinnor) men antalet personer som berörs av den förbättrade ekonomin som familjen får är långt större. För att få ett lån
i någon av våra banker, kräver vi också att personen i fråga går
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en utbildning i grundläggande företagsekonomi och att deras
barn ska gå i skolan. Vanligt är också att låntagarna har deltagit
i någon av våra ”Vision, Commitment och Action” (VCA)- workshops eller jämställdhetsworkshops innan de tar ett lån. Värdet
av denna utbildning är svårt att mäta, men i utvärderingsstudier
framhålls hur viktiga dessa workshops är för att kvinnor ska få
självförtroendet att ta plats i och utanför hemmet. Detta beskrivs
närmare i exemplen från Burkina Faso och Indien i stycket om
de långsiktiga effekterna nedan.

av en serie mätvärden som kvantifierar utförandet inom detta
område. Kvinnor anses vara stärkta och självständiga om de har
relevanta framgångar inom dessa fem områden samt om deras
framgångar kan jämföras med männens framgångar i samma
område. Women’s Empowerment Index består av två delar Women’s Achievement Ratio (WAR) och Gender Parity Ratio
(GPR). WAR mäter kvinnors framgångar inom ett antal fördefinierade mål, medan GPR mäter kvinnors framgångar i förhållande
till männen i samma område.

Women’s Empowerment Index (WEI)
Under hösten 2015 lanserade Hungerprojektet Women’s Empowerment Index (WEI) - ett index som mäter hur stärkta och
självständiga kvinnor är. Indexet fokuserar på jämställdhet och
kvinnor- två avgörande faktorer för att avskaffa hunger och fattigdom. Kvinnor är ofta ansvariga för familjens behov, men trots
detta blir de ständigt nekade resurser, information och frihet att
ta beslut som krävs för att bära detta ansvar.

Maternal Health Dashboard
Hungerprojektet har tillsammans med Klipfolio och iFormBuilder
lanserat Maternal Health Dashboard, en interaktiv sajt som visar
de senaste utvecklingstrenderna inom mödravård. Tanken är
att sidan på ett enkelt och visuellt sätt ska göra data från Hungerprojektets program tillgängliga för allmänheten. Sidan visar
vilka utmaningar mödravården står inför och belyser några av
de insatser som Hungerprojektet jobbar med. Man kan bland
annat undersöka hur långt ett genomsnittligt hushåll har till en
välfungerande klinik, främsta orsakerna till mödradödlighet samt
hur tillgängligt vaccin och mediciner är.

WEI mäts genom fem nyckelområden- verksamhet, inkomst,
ledarskap, resurser och tid. Varje nyckelområde består i sin tur

Genom sidor som Maternal Health Dashboard skapas en transparens i utvärderingsarbetet, vilket är viktigt både inom organisationen och utåt till våra investerare.

Långsiktiga effekter (impact)
I december 2014 genomförde Hungerprojektet en utvärdering
av programaktiviteter och framsteg inom Boulkon epicenter i
Burkina Faso1. Resultaten från utvärderingen baseras på slumpmässiga hushållsenkäter, fokusgrupper och djupintervjuer. I
resultaten av utvärderingen framgår det att:
•

93 % av hushållen i Boulkon epicenter är matsäkra, baserat på “Household Hunger Index”. Kronisk hunger har
avskaffats i epicentret.

•

Mödravården fungerar bra. 98 % av gravida kvinnor besöker hälsokliniken minst en gång under sin graviditet. Vidare
hade 100 % av förlossningarna översyn av en licensierad
barnmorska, en ökning med 1 329 % sedan baselinje
2010.

•

Stora framsteg har gjorts inom vatten och sanitet. 92 % av
hushållen i utvärderingen dricker vatten från en förbättrad
vattenkälla och nästan 60 % använder förbättrade sanitära
anläggningar i sina hem. Detta motsvarar ökningar med 30
% respektive 838 % jämfört med baselinje 2010.

•

Jämställdhet i förskolorna. Andelen flickor som börjar i förskola jämfört med andelen pojkar var 1,03 - vilket betyder
att för varje pojke som börjar förskola så börjar 1,03 flickor
i förskolan.

•

Många hushåll utvecklar mindre företag. Av hushållen som
tillfrågades hade 42 % en inkomstgenererande verksamhet
som inte var baserad på jordbruk. Majoriteten av dessa
verksamheter stöttades med mikrolån från Hungerprojektet.

•

Högt deltagande bland invånarna i Hungerprojektets aktiviteter. Enligt utvärderingen har ca 28 % av invånarna i Boulkon deltagit i Hungerprojektets aktiviteter. De mest aktiva
deltagarna är kvinnor, där över en tredjedel av kvinnorna i
epicentrets upptagningsområde hade deltagit i någon av
Hungerprojektets aktiviteter. I Boulkon når Hungerprojektet
ut till över 7000 personer.

1. Baslinjevärdena baseras på data som samlades in av Demographic and
Health Services i Nord Region 2010, innan Hungerprojektets insatser i
området hade inletts.
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En annan utvärdering som färdigställdes under förra året var
Hungerprojektets stöd till folkvalda kvinnor i delstaten Madhya
Pradesh i Indien. Denna utvärdering gjordes av en en extern
konsult, Dr. Rahul Banerjee och visade bland annat följande effekter av Hungerprojektets arbete:

nivå, genom Country Director forum. Detta innebar att alla
landscheferna för Hungerprojektets 22 länder var inbjudna till ett
gemensamt möte i Holland i augusti. Under det 5 dagar långa
mötet diskuterades strategi och programverksamhet för organisationen.

•

De utbildade folkvalda kvinnorna uppvisar alltså bättre ledaregenskaper och lyckas även kanalisera detta ledarskap
till insatser som gör att byn får det bättre. De prioriterar
också frågor som är viktiga för andra kvinnor i deras byar.

Efterfrågan på kompetensutveckling är stor bland Hungerprojektets medarbetare i programländerna. Detta har vi i Sverige
varit lyhörda för och genom bidrag från bland annat Forum Syd
och Sida har vi haft möjlighet att ha kollegor från Indien, Malawi,
Ghana och Bangladesh på besök. De har bland annat medverkat i Sidas kompetensutvecklingskurser, deltagit i seminarier i
Almedalen och haft erfarenhetsutbyten med Hungerprojektets
personal i Sverige.

•

Om de folkvalda kvinnorna saknar rätt kunskap om t ex
bidragsmöjligheter, processer och deras roll i byrådet så
presterar de inte lika bra.

Investerar- och uppföljningsresor med deltagare från Sverige
gjordes under förra året till Etiopien, Ghana och Indien.

•

Om de folkvalda kvinnorna inte har tillräckligt med stöd
omkring sig, t ex samarbete med statstjänstemän eller
stöd från sina egna familjer så spelar det ingen roll om kvinnorna har rätt kunskaper, känner sig kapabla eller har en
stark vilja att göra skillnad. De kommer inte att prestera på
samma nivå som de folkvalda kvinnor som har stöd runtomkring sig.

•

Utbildning och kapacitetsbyggande av folkvalda kvinnor är
en viktig faktor i hur de folkvalda kvinnorna presterar. De
kvinnor som har utbildats känner sig mer kapabla och har
även hjälpt fler hushåll i sina områden.

•

Det 5-åriga stödet från Hungerprojektet Indien har haft en
betydande positiv inverkan på de folkvalda kvinnornas prestationer och självförtroende.

•

En kollektiv röst och kollektiva handlingar är en viktig nyckel
till att skapa resultat i panchayats.

•

Kampanjer för att sprida kunskap om undernäring och våld
mot kvinnor, för framgångsrikt frågor som är tabu in i det
offentliga rummet.

Övriga globala nyheter
Den 25-27 september förra året hölls FNs toppmöte om de nya
hållbarhetsmålen. Av 435 sökande blev endast 24 organisationer utvalda att tala på mötet och Hungerprojektets globala vd
Åsa Skogström Feldt var en av dem. Åsa talade om vikten av att
arbeta på gräsrotsnivå och att satsa särskilt på kvinnor för att
avskaffa hunger och fattigdom till 2030.
Internt i Hungerprojektet skapades ett nytt forum på lednings-

STIFTELSEN HUNGERPROJEKTET I SVERIGE
RESULTAT OCH STÄLLNING

Fördelning av medel 2015
3,7 %

1,5 %

8,5 %

Ändamål

87,4 %

Insamling
Administration
Kassareserv

heltid. Två av tjänsterna, projektledaren för Flickaplattformen
samt ansvarig handläggare för Forum Syd och Radiohjälpen
ingår som en del av projekten och räknas därför huvudsakligen
som ändamålskostnader. Övriga tjänster fördelas procentuellt
på ändamåls-, insamlings-, och administrationskostnader efter
tjänstens arbetsbeskrivning.

Intäkter Sverige

Fördelning typ av investerare 2015

Hungerprojektet fortsatte att ha en stabil tillväxt under 2015.
Den totala insamlingen i Sverige ökade med 18 % jämfört med
2014 och insamlingsresultatet blev 19,6Mkr (16,6 Mkr)2. Insamlade medel kommer från stiftelser, organisationer, företag och
privatpersoner.

Vår insamling kommer från bidrag (stiftelser och organisationer)
samt gåvor (privatpersoner och företag).

Kostnader Sverige
Totalt uppgick våra administrations- och insamlingskostnader
2015 till 2,4 Mkr eller 12,2 % av insamlade medel (2,5 Mkr,
15,2 %) fördelade på insamling: 1,7 Mkr, 8,5 % (1,2 Mkr, 7,2
%) och administration 0,7 Mkr, 3,7 % (1,3 Mkr 7,9 %). Ändamålskostnaden, den andel av de insamlade medlen som går till
ändamålet som består av programverksamhet, information och
opinionsbildning, uppgick till 17,1 Mkr eller 87,4 % (14,3 Mkr,
85,8 %). Av dessa överfördes 12,7 Mkr (12,2 Mkr) till internationella globala program.
Hungerprojektets insamlings- och administrationskostnader
utgörs i första hand av personalkostnader. Vi har under 2015
haft sex heltidstjänster, samt 1 tjänst motsvarande 90 % av en

Fördelningen av intäkterna var följande:
•
Stiftelser och organisationer: 65 % 12,8 Mkr
•
Privatpersoner; 18 %, 3,5 Mkr
•
Företag: 17 % 3,3 Mkr
Stiftelsen Hungerprojektet är sedan 2012 förmånstagare till
Svenska PostkodLotteriet. Under 2015 fick vi bidrag som uppgick till fem miljoner kronor. Specialprojektet Flickaplattformen
som löper under 2014-2017 stöds också av PostkodLotteriet.
Bidraget till detta (7 Mkr) betalades ut 2014 och fördelas jämnt
över projektperioden.
Under året erhölls bidrag från Radiohjälpen till fortsatt satsning
vid Enemore epicenter i Etiopien samt till HIV-preventivt arbete
i Malawi och Uganda. De riktade överförda medlen från Forum
Syd har använts till mobilisering och utbildning av folkvalda kvinnor i delstaterna Uttarakhand och Odisha i Indien samt till epicenterstrategin i Etiopien. Riktade medel erhölls även från Kavli

2. Siffrorna inom parentes avser 2014 års siffror
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Running for Change, foodtruckeventet Hungry Hearts samt ett
garden party. Tillsammans inbringade dessa event närmare 800
000 kronor i intäkter.

Översikt 2011 - 2015 (tkr)
2011

2012

2013

2014

2015

Intäkter (tkr)

9 343

12 388

14 579

16 615

19 578

varav gåvor

6 766

9 836

11 308

12 004

12 018

varav bidrag

2 557

2 552

3 271

4 611

7 560

-7 718

-11 154

-12 616

-14 255

-17 106

Insamlingskostnader

-594

-830

-819

-1 209

-1 665

Administrationskostnader

-515

-694

-1 541

-1 314

-724

516

-290

-397

-163

108

2

4

5

6

7

Ändamålskostnader (tkr)

Verksamhetsresultat
Antal anställda (medeltal)

stiftelsen för Nakwanda epicenter i Ghana. Under året knöts ett
nytt avtal med Allbastiftelsen för ett treårigt engagemang i Greater Dhakaregionen i Bangladesh. Riktade medel till Bangladesh
fördes också över från Stiftelsen Barn i Nöd som stöder flickors
rättigheter i Bangladesh. Ytterligare ett företag som stödjer verksamheten i Bangladesh är Jula som har riktat sitt stöd till Rangpur distrikt. Med Jula har vi ett avtal som löpte ut 2015, men
som förlängdes med ytterligare tre år vid årsskiftet.
I slutet på året erhöll Hungerprojektet status som programavtalsorganisation (PCO) till Forum Syd. Avtalet innebär att vi kommer
att skala upp vårt samarbete med Forum Syd och framöver söka
för programstöd snarare än projektstöd.
De icke öronmärkta medlen har förts över till Hungerprojektets
program i Ghana, Mexiko, Senegal, Bangladesh, Etiopien och
Moçambique. Icke öronmärkta medel har även överförts till det
globala sekretariatet för program-, utvärderings- och samordningskostnader.
Bland övriga företag och stiftelser som under året engagerat sig
i Hungerprojektet kan nämnas Sätila Holding, Lauritz.com, Elsa
och Harry Gabrielssons stiftelse, Mellby Gård, Trioptima, Filippa
K, Roi:rekrytering, Mäklarfirman Landgren, Beringer Finance och
Unilever.
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2015 investerade 24 företag på nivån 25 000-100 000 kronor/år.
16 företag/individer/stiftelser investerade minst 100 000 kronor,
varav fyra över 500 000 kronor.
I Hungerprojektets nuvarande strategi som sträcker sig fram till
2018, är det fastslaget att vi ska prioritera företag och institutioner som målgrupp för insamling. Insamling från allmänheten är
därför inte prioriterat. Undantag är dock månadsgivare, som vi
har en önskan om att öka. Snittgåvan på autogiroinbetalningar i
december 2015 för privatpersoner var 216 (201) kr. I december
2015 hade vi 220 (208) stycken givare på autogiro. Ytterligare
6 personer investerar på månadsbasis via stående överföringar
eller faktura. Det finns ingen minimumnivå för autogiro eller för
engångsinvesteringar i Hungerprojektet. Vi rekommenderar en
investering på minst 200 kronor per månad då det har gett möjlighet till skattereduktion, vilket utgjort ett incitament för vissa.
Dock har denna möjlighet tagits bort vid årsskiftet, vilket vi också
har meddelat våra månadsgivare i ett extrautskick.
Under året genomfördes ett antal insamlingsaktiviteter och events
av Hungerprojektets ambassadörer och volontärer. De arrangerade modeeventet Style it Forward, onlineauktionerna Den goda
auktionen på Lauritz.com, seminariet Den Goda Karriären, Sällskapet Ambrosius välgörenhetsmiddag, loppet

Julkampanjen mot företag inbringade drygt 500 000 kronor i
intäkter. På grund av flyktingsituationen i Europa, valde många
företag att ge sina julpengar till organisationer som stödde detta
ändamål, varför konkurrensen var mycket hård.

Kommunikation
Hungerprojektet har närvaro i samtliga större kanaler på sociala
medier, där vi har ett stigande antal följare. 2794 personer följde
oss vid årets slut på Facebook, 1373 personer på Twitter och
drygt 700 personer på Instagram. Kommunikationen med våra
investerare, samarbetspartners, volontärer och andra intressenter
sker också med hjälp av nyhetsbrev, som nådde ut till 3 828 personer i december 2015. Under året planerades en kampanj för
att få in fler privata månadsgivare. Kampanjen genomfördes i ett
pro-bono samarbete med reklambyrån The Concept Factory och
planeras till 2016.

Påverkansarbete
Opinions- och påverkansarbete är en viktig del av Hungerprojektets verksamhet. Flickaplattformen, ett projekt som stöds av
Svenska PostkodLotteriet, är ett påverkansprojekt kring att stärka
flickor. Projektet riktar sig i huvudsak till svenska organisationer,
men det har även synergieffekter med våra internationella program. Under förra året upprättades en hemsida och kampanjen #tjejkunnig drogs igång. Flickaplattformen var närvarande
i Almedalen, på MR-dagarna i Göteborg samt vid flera andra
arrangemang i Sverige. På Internationella Flickadagen den 11
oktober arrangerade Flickaplattformen ett event där bland annat
jämställdhetsminister Åsa Regnér medverkade och intervjuades
av unga tjejer.
I Almedalen medverkade Hungerprojektet och Flickaplattformen
på Barnrättstorget och pratade om flickors rättigheter världen
över. Med hjälp av bidrag från Forum Syd och Sida hade Hungerprojektet bjudit in kollegor från Indien som var med i paneldiskussioner på temat. Ett 2-årigt informationsbidrag från Forum Syd,
vars syfte är att sprida information om flickors rättigheter har möjliggjort för oss att gå djupare i frågan. Skolmaterialet ”Lika för alla”
som handlar om hur flickors situation ser ut runt om i världen har

120 personer) men de som är kvar har ett djupare engagemang.
Det Goda Nätverket, som är ett nätverk av kvinnliga ledare vars
primära syfte är att samla in pengar till och sprida information om
Hungerprojektets verksamhet, står bakom flera av de mest framgångsrika eventen, såsom nätauktionen Den goda auktionen och
seminariet Den goda karriären. Nätverket har ett 20-tal medlemmar, primärt hemmahörande i Stockholm.
Ett flertal praktikanter har under året arbetat i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har bland annat hjälpt till med löpande
administration, kommunikation och insamling.
Ideella insatser har också genomförts av företag. Personalens löner och pensioner samt bokslutet hanterades under året av Allba
Holdings administration genom Susanne Bergeros, med Ingvar
Jensen som ansvarig. Ett flertal löpande pro-bono samarbeten
har fortsatt med bland andra MyNewsdesk, Fortnox, Lauritz.
com, It Grafiska och Get a Newsletter. Hungerprojektets personal
har dessutom möjlighet att kostnadsfritt delta i olika utbildningar
genom samarbeten med Coach Companion, Generact och
Schneede.
En årssammankomst har genomförts för volontärer, ambassadörer och andra intressenter. Alla volontärer som engagerar sig
för Hungerprojektet får ta del av organisationens engagemangshandbok. I denna står det beskrivet vad Hungerprojektet kan
förvänta sig av volontärerna och vad volontärerna kan förvänta
sig av Hungerprojektet.
tagits fram och distribuerats till högstadieskolor. Vi arrangerade
även ett seminarium i riksdagen i samarbete med SRHR-gruppen. På detta seminarium deltog Edem Doreen Asimadu, som är
medlem i Hungerprojektets rådgivande styrelse i Ghana och som
av Moremi Initiative for Women´s Leadership in Africa har utsetts
till en av de mest lovande afrikanska unga kvinnliga ledarna.
I maj 2015 höll Hungerprojektets vd, Sara Wettergren, ett Tedx tal
på TedxStockholm. Talet, som handlar om vikten av att inkludera
kvinnor i fattigdomsbekämpning, filmades och finns tillgängligt på
Tedx You tube kanal, där det har visats över 1000 gånger.
Under året fick vi besök av vår landschef i Ghana, Samuel Afrane.
Besöket finansierades med ett mindre informationsbidrag från
Forum Syd. Under Samuel Afranes vecka i Sverige höll han en

rad föreläsningar för studenter och andra intressenter, träffade
samarbetspartners till Hungerprojektet och deltog som talare på
ett näringslivsevent.
Hungerprojektets medarbetare och styrelseledamöter är ofta ute
och berättar om verksamheten vid tillställningar, event och föreläsningar.

Frivilligt engagemang
Frivilliga insatser har utförts av cirka hundra personer inom praktik, insamling, evenemang, föreläsningar, presentationer med
mera. För att effektivisera vår volontärverksamhet togs ett beslut
om att inte längre ha speciella volontärträffar. Istället använder vi
volontärer till de enskilda events som arrangeras under året. Detta
innebär att antalet volontärer har krympt från förra året (cirka

Personal
Hungerprojektet inledde 2015 med sju anställda. Tjänstgöringsgraden varierar från 90-100 %. Vd är Sara Wettergren. Medarbetarna är fördelade på tre kontor, varav två tjänster är placerade i
Stockholm, två i Malmö och tre i Göteborg. På grund av föräldraledighet har även vikarier tagits in tillfälligt.
Teamet är idag fördelat på en projektledare för Flickaplattformen
och en heltid handläggning av institutionella givare. Tre tjänster är
primärt utformade för insamling från företag och privatpersoner.
En tjänst är fördelad på ekonomi och kommunikation.
Hungerprojektet har inte kollektivavtal för sina anställda, men
följer som princip kollektivavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen
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och Unionen. I personalhandboken regleras de anställdas arbetsvillkor och organisationens övriga regler och policies.

sponsrade av Googol och ÖresundCity. I Göteborg har vi huserat
kostnadsfritt på kontorshotellet World Trade Center Göteborg på
Mässans Gata 18.

Styrelse
Styrelsen hade vid början av året fem ordinarie ledamöter: CarlDiedric Hamilton (ordförande), Tove Jensen, Thomas Sundberg,
Marie Wallenberg samt Yvonne Sörensen Björud. Suppleanter har
varit Ingvar Jensen och Caroline Trege. Den senare valdes dock
in som ordinarie ledamot under hösten. Två nya styrelseledamöter valdes in under året, Johan Dahlström, som också är ordförande för den regionala styrelsen i Göteborg samt Helena Norder.
Samtidigt lämnade Thomas Sundberg styrelsen. Detta innebär att
Hungerprojektet i december hade sju ordinarie ledamöter samt
en suppleant. Alla styrelsens ledamöter finns presenterade på
hemsidan.
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden.
Mellan mötena håller vd styrelsen underrättad genom regelbundna vd-rapporter och vid viktigare händelser e-post och telefon.
Carl-Diedric Hamilton har under året fortsatt att vara medlem i
The Hunger Projects globala styrelse och är dessutom ordförande för den globala granskningskommittén.
Styrelsen har under året genomgått ett förändringsarbete, med
stöd av en extern konsult. Samarbetet gjordes på pro-bono
basis. Förändringsarbetet har resulterat i att det har upprättats
en nomineringskommitté, vars uppdrag är att göra en kompetensinventering av styrelsen för att identifiera vilka kompetenser som
behöver tillföras styrelsen.
Under året startades även en regional styrelse i Västra Götaland.
Denna styrelse är endast rådgivande och har ingen beslutsrätt i
Hungerprojektet. Dess främsta syfte är att stödja Göteborgskontoret med insamling. Ordförande för regionala styrelsen har även
en plats i den ordinarie styrelsen.
Samtliga styrelsemedlemmar, såväl i den ordinarie som regionala
styrelsen, utför arbetet ideellt och utan kostnad.

Kontor
I Stockholm har Hungerprojektet platser på kontorshotellet Googol på Floragatan 13. I Malmö har vi haft kontor hos ÖresundCity
på Östra Rönneholmsvägen 7. Kontorsplatserna har delvis varit
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90-konto
I Sverige används 90-konton vid insamlingsarbetet, BG 901-9977
Den oberoende ideella föreningen Svensk Insamlingskontroll
övervakar att pengarna används för sitt ändamål och att högst 25
% används till insamlings- och administrationskostnader. Stiftelsen Hungerprojektet är medlem i FRII och följer FRII:s kvalitetskod
och upprättar effektrapport.

Revisor
För revisionen anlitades auktoriserad revisor Ulrika Granholm
Dahl vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ansvarig
revisor och auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg som hennes
suppleant.

Kontakt
Organisationsnummer: 802010-8315
Hemsida: www.hungerprojektet.se
Global hemsida: www.thp.org
E-post: info@hungerprojektet.se
Adress: Box 3258, 103 65 Stockholm
Telefonnummer: 08-735 23 30

Händelser efter räkenskapsårets utgång
Som en följd av att det nu finns en ny global strategi för organisationen, samlades medarbetare och styrelsen i Sverige till ett
strategimöte i februari 2016. Syftet var att sätta övergripande mål
och riktlinjer för Hungerprojektet Sverige fram till 2020. Under
strategidagen beslutades det att Hungerprojektet fortsatt ska ha
fokus på att öka sin insamling från primärt institutionella givare,
företag och stiftelser. Allmänheten, med undantag av månadsgivare, kommer att ha sekundärt fokus. Den nya strategin kommer
att arbetas fram under våren och antas av styrelsen i juni.
Hungerprojektets styrelseordförande Carl-Diedric Hamilton har
meddelat att han under året önskar dra sig tillbaka som styrelseordförande, men kommer att sitta kvar som styrelsemedlem samt
fortsätta sitt engagemang i den globala styrelsen. Processen med
att nominera en ny kandidat som styrelseordförande leds av den
tidigare styrelseledamoten Thomas Sundberg, med stöd av nomineringskommittén. Ambitionen är att välja en ny ordförande vid
styrelsens årsmöte i april.
Under årets första månader har två nya avtal slutits med Stiftelsen Mellby Gård och industrikoncernen Indutrade. Dessa parter
går tillsammans in och finansierar Asenema epicenter i Östra
regionen i Ghana.
I mars deltog en delegation från Flickaplattformen och Hungerprojektet i FN:s Kvinnokommission i New York (CSW). Flickaplattformens projektledare, Liinu Diaz Rämö, ingick även i den
svenska delegationen för FNs kvinnokommission.

Resultaträkning (tkr)

						2015-12-31

						2015		2014

Eget kapital

Stiftelsens intäkter

Balanserad resultat					168		311

Gåvor				Not 2		12 018		12 004
Bidrag				Not 2		7 560		4 611

2014-12-31

Årets resultat					108		-144
Summa eget kapital				276		167

Summa verksamhetsintäkter				19 578		16 615

Kortfristiga skulder

Stiftelsens kostnader

Leverantörsskulder					65		6
Övriga skulder			

Not 5		

4 064		

6 600

Ändamålskostnader			Not 3		-17 106		-14 255

Upplupna kostnader		Not 6		535		496

Insamlingskostnader		

-1 209

Summa kortfristiga skulder				

4 664		

7 102

Administrationskostnader		Not 3		-724		-1 314

Summa eget kapital och skulder			

4 940		

7 269

Not 3		

Summa verksamhetskostnader			

-1 665		

-19 495		

-16 778

Verksamhetsresultat				-83		-163

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter					 25		19
Årets resultat					108		-144

Balansräkning (tkr)
						2015-12-31

2014-12-31

Ställda säkerheter					Inga		Inga
Ansvarsförbindelser					Inga		Inga

Bokslutskommentarer
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,		
och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1.
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

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

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Finansiella anläggningstillgångar:					
Andelar				Not 4		1		1
Summa finansiella anläggningstillgångar		

1		

1

Summa anläggningstillgångar			1		1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar:				

Intäkter
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess vilkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Övriga fordringar					137		103
Skattefodran					78		21
Summa kortfristiga fordringar			215		124
Kassa och bank					4 724		7 144
Summa omsättningstillgångar			

4 939		

7 268

Summa tillgångar					4 940		7 269
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Not 2 Gåvor och bidrag (tkr)
						2015		2014
GÅVOR SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN
Företag						3 272		3 449		
Privatpersoner					3 504		3 385
Svenska PostkodLotteriet				5 000		5 000
Andra organisationer				242		170
Summa insamlade medel				

12 018		

12 004

		
						2015		2014
BIDRAG SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN
Forum Syd					3 344		2 281
Stiftelsen Radiohjälpen				1 569		1 805
Svenska PostkodLotteriet				2 647		525
Summa erhållna bidrag				

7 560		

4 611

Not 3 Personal
				2015			2014
Medelantalet har uppgått till:		

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.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i
takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Antal

Varav män

Antal

Varav män

Anställda				7

1		6

1

Styrelseledamoter			 7

2		 5

2		

Löner och andra ersättningar:
						2015		2014
Vd				
Övriga anställda		

		577		524		

			

2 109		

1 781		

Totala löner och ersättningar				

2 686		

2 305		

Sociala kostnader					1 041		898		
(Varav pensionskostnader)				(215)		(174)		
Av pensionskostnaderna avser 65 (59) 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 ca 100 (122) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 4 Andelar
						2015-12-31

Medlemsinsats i Ekobankens medlemsbank		

2014-12-31

1		

1

Not 5 Övriga skulder (tkr)
						2015-12-31

2014-12-31

Erhållna ej utnyttjade bidrag				

6 549

4 006		

Personalens källskatt				58		51
Summa övriga skulder				

4 064		

6 600

						2015-12-31

2014-12-31

Semesterlöneskuld					262		262
Sociala avgifter					240		219
Upplupna arvoden					15		15
Övriga upplupna kostnader				18		0
Summa upplupna kostnader				535		496

Carl-Diedric Hamilton

Marie Wallenberg

Tove Jensen

Yvonne Sörensen Björud

Helena Norder

Sara Wettergren

Caroline Trege

Johan Dahlström

Min revisionsberättelse har avgivits den 28 april 2016

Auktoriserad revisor
PwC

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
stiftelsen Hungerprojektet för år 2015.

Vd

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

Revisorns ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.

Stockholm den 28 april 2016

Ulrika Granholm Dahl

Till styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet, org.nr 802010-8315

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen

Not 6 Upplupna kostnader (tkr)

Ordförande

Revisionsberättelse

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Hungerprojektet för år 2015.

Styrelsens ansvar

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl
för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Stockholm den 28 april 2016

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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Om Hungerprojektet
Hungerprojektet är en global, ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa
banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå, med kvinnor i fokus. Vi driver program i Afrika,
Latinamerika och Asien.

INVESTERA DU OCKSÅ

W W W. H U N G E R P R O J E K T E T. S E

HUNGERPROJEKTET VERKAR FÖR NOLL HUNGER OCH FATTIGDOM. MED KVINNOR I FOKUS UTBILDAR OCH STÄRKER VI MÄNNISKOR
ATT AVSKAFFA SIN EGEN HUNGER OCH FATTIGDOM. DET GER BESTÅENDE RESULTAT OCH ÄKTA FRAMTIDSTRO.
BANKGIRO: 901-9977, ORGANISATIONSNUMMER: 802010-8315

@Hungerprojektet

facebook.com/Hungerprojektet

@Hungerprojektet

Tack till!

