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Unionstrategin.
När de globala målen blir lokala.



Om The Hunger Project
The Hunger Project är en global biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från hunger och 
fattigdom. Organisationen grundades 1977 och finns i dag i 22 länder världen över. Programmen är 
verksamma i tolv länder i Afrika, Asien och Latinamerika och når över 13 000 samhällen.
 
Vår vision
En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt 
liv som de själva har makt över.
 
Vår mission
Att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på 
gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Vi verkar även för att dessa strategier tillämpas i länder över hela 
världen.

Vår metod
The Hunger Project arbetar för att utrota hungern genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklings-
strategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus. Alla våra program vilar på tre grundpelare:

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

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

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



Unionstrategin i Bangladesh 
– när de Globala Målen blir lokala

STYLE GUIDE V 2.1

PROVINS
Bangladesh är indelat i sju 
administrativa provinser.

DISTRIKT
Provinserna delas i sin tur 
in i administrativa distrikt 
som kallas zila.

UNDERDISTRIKT
Distrikten delas in i 
underdistrikt som kallas 
upazila.

UNION
Underdistrikten delas 
i sin tur in i cirka tio 
unions, landets minsta 
styrande enheter.

BYAR
Till varje union 
hör ett tiotal 
byar.

 BANGLADESH ADMINISTRATIVA STYRE  

Bangladesh är ett av de mest tätbefolkade länderna i världen, vilket är en bidragande faktor till landets 
omfattande och djupt rotade fattigdom. 50 miljoner människor kämpar med kronisk hunger varje dag. 
Det är 32% av befolkningen, varav majoriteten är kvinnor och barn.

The Hunger Project Bangladesh grundades 1991 och är för närvarande en av landets största volontär- 
baserade organisationer med tusentals volontärer. Organisationen har som mål att jobba i partnerskap 
med lokala beslutsfattande organ och det lokala civilsamhället för att demonstrera hur samhällen kan upp-
nå sina egna Globala Mål. Detta har utvecklats till ett paket av samhällsmobiliserande och kapacitetsbyg-
gande aktiviteter som tillsammans kallas Unionstrategin. Strategin är ett effektivt och hållbart sätt att 
uppnå de Globala Målen på lokal nivå. The Hunger Project arbetar i dagsläget med denna innovativa 
modell i 186 Unions, så kallade Unioner för de Globala Målen.

Arbetet med att skapa en Union för de Globala Målen inleds med att medborgarna tillsammans får sta-
ka ut en gemensam framtidsvision. För bangladeshier som lever i fattigdom kan deltagande i besluts-
fattande processer verka omöjligt. Likaså kan konceptet direkt ansvarsskyldighet gentemot medborg-
are vara främmande för regeringsrepresentanter som arbetar i mycket centraliserade och toppstyrda 
departement. För att få lokala beslutsfattande instanser och samhällen att jobba tillsammans mot 
de Globala Målen krävs ett mentalitetsskifte. För regeringsrepresentanter handlar det om att gå från 
välgörare till tjänstemän, och för medborgare att gå från förmånstagare till aktiv medborgare. Genom 
workshopen Vision, Committment & Action aktiverar The Hunger Project människor att ta kommando 
över sin egen utveckling.



Fortsättning Unionstrategin
Efter denna inledande fas uppmanar Unionstrategin till engagemang genom partnerskap mellan olika 
sociala enheter. Valda lokalpolitiker, Union Parishad (de lokala byråden), volontärer, kvinnliga ledare och 
ungdomsledare förs samman genom en gemensam vision att uppnå de Globala Målen på Unionnivå. 
Tillsammans skapar de handlingsplaner för vad som behövs göras för att uppnå de Globala Målen 
lokalt. De tar fram handlingsplaner och håller varandra ansvariga för att de genomförs. The Hunger 
Projects roll är att inspirera och stötta, låta byråden ta kommando samt att uppmuntra volontärer att 
vidta konkreta åtgärder.
 
Till sist omvandlas planerna till handling. Byråden, volontärer, kvinnliga ledare samt ungdoms- 
ledare säkerställer tillsammans att planerna utförs. Alla aktiviteter har som mål att bidra till uppfyllan-
det av de Globala Målen. 

Exempel på aktiviteter:
• Aktiviteter för att uppnå Mål 1, Ingen Fattigdom, inkluderar exempelvis inkomstgenererande  

aktiviteter och självhjälpsgrupper för de som lever i extrem fattigdom. 

• Under Mål 2, Ingen Hunger, ska det lokala ledarskapet säkerställa att undernärda familjer får  
tillgång till den statliga åtgärden Vulnerable Group Feeding. 

• Under Mål 3, God Hälsa och Välbefinnande, organiserar volontärer bymöten som behandlar frågor 
relaterade till vatten, sanitet och hygien. 

• Under Mål 4, God Utbildning, organiserar ungdomsvolontärer kampanjer om flickors situation  
i skolan för att säkerställa att skolorna är säkra och anpassade för flickor. 

• Under Mål 5, Jämställdhet, organiserar kvinnliga ledare aktiviteter för att öka medvetenheten hos 
allmänheten om könsrelaterat våld, barnäktenskap och hemgift. 

Listan med aktiviteter kan göras mycket längre. 



Vision, Comittment, Action 
– att mobilisera för samhällsledd utveckling
The Hunger Project har alltid styrts av frågan: ”Vad saknas som, om det skulle tillföras, skulle göra det 
möjligt för mänskligheten att ta ett språng mot att avskaffa hunger?”. Vi försöker förändra mentaliteter 
som präglas av beroende, bidrag och uppgivenhet genom workshopen Vision, Comittment and Action, 
skapad av och för bangladeshier. Dessa workshops hålls av utbildade gräsrotsvolontärer som kallas 
”animators”. Detta är hur processen går till:
 
Vision – att skapa en vision kräver mod att:
• Drömma om en bättre framtid
• Utmana sociala normer, strukturer och roller
• Äga sin egen vision, inte leva utefter någon annans 

För många människor som lever i hunger i Bangladesh kan meningsfullt deltagande i beslutsfattande 
processer verka omöjligt. Likaså, kan konceptet direkt ansvarsskyldighet gentemot medborgare vara 
främmande för regeringsrepresentanter som arbetar i mycket centraliserade och toppstyrda departe-
ment. Vi börjar med att förändra tankesätt: hos lokala människor att gå från förmånstagare till aktiva 
medborgare, och hos regeringsrepresentanter att gå från välgörare till tjänstemän. Människor börjar 
inse att de kan ta kommando över sin egen utveckling.

Comittment – att engagera sig i en vision kräver:
• Tydliga avsikter
• Självmedvetenhet
• Äga sin egen vision, inte leva utefter någon annans

Lokala grupper kommer överens om ett delat engagemang för att uppnå de Globala Målen. De lokala 
grupperna består av lokala volontärer (animators), kvinnliga ledare, ungdomsledare, medborgarkom-
mittéer och valda representanter från det lokala kommunalrådet. Varje grupp går med på att ingå i ett 
partnerskap med varandra angående sitt engagemang, samt att hålla varandra ansvarsskyldiga.

Action – att omvandla vision till handling innebär:
• Att ta ett steg ut i det okända, och att våga ta de första små stegen
• Självmedvetenhet
• ”Vision without action is merely a dream” – Nelson Mandela

Varje lokal grupp skapar en handlingsplan som möjliggör att deras åtaganden fullgörs. Varje grupp 
kommer överens om handlingar som specifikt leder till att uppnå de Globala Målen. Detta kan exem-
pelvis vara att hålla i inkomstgenererande aktiviteter och spargrupper för människor som lever i extrem 
fattigdom, eller att säkerställa att undernärda familjer får tillgång till det statliga programmet ”Vulne-
rable Group Feeding”. The Hunger Projects roll är att inspirera och stötta. Vi låter människorna ta kom-
mando samt uppmuntrar och mobiliserar regelbundet lokala volontärer att vidta konkreta åtgärder.



Stärka den lokala demokratin 
– transparent och ansvarstagande lokalstyre
Erfarenheterna från Unionstrategin i Bangladesh har visat att utveckling på gräsrotsnivå endast kan bli 
effektiv om den sker i samarbete med ett transparent och lokaliserat styre. The Hunger Project arbetar 
för att skapa ett lokalt styre som riktar sig till samhällets mest utsatta. Det gör man genom dessa tre 
komponenter: 
 
1. Union Parishad, byråden 
The Hunger Project erbjuder en fyradagars kurs för alla medlemmar av Union Parishad. Medlemmarna 
får utbildning i utveckling på gräsrotsnivå, decentraliserad demokrati, ansvarsfullt myndighetsutövande 
och de lagstadgade särdragen i deras roller och ansvar. 
 
2. Byrådskommittéer
Enligt Bangladeshisk lag ska varje byråd föreslå en kommitté som har till uppgift främja medborgarnas 
deltagande och ha översikt över huvudområden som hälsa, utbildning och ekonomisk utveckling. I 
Unions som inte arbetar för de Globala målen fungerar dessa kommittéer sällan. Men i Unioner för de 
Globala målen ser The Hunger Project till att de har förutsättningarna för att göra ett bra jobb. 
 
3. Ward Shobha
Ward Shobha är obligatoriska församlingar för alla röstberättigade medborgare som sker två gånger 
per år. De anordnas i alla nio distrikt inom en Union. Dessa församlingar är utformade för att vara en 
transparent och ansvarsutkrävande mötesplats där medborgarna kan ställa frågor direkt till sina folkval-
da politiker, och där politikerna på ett transparent sätt kan berätta om pågående lokala projekt. Ward 
Shobha är det främsta forumet för kvinnor att uttrycka sin oro och få uppmärksamhet från byrådskom-
mittéerna och de folkvalda lokalpolitikerna.



The Hunger Projects utbildningskapacitet 
– landets största volontärbaserade organisation
Utbildning är en av The Hunger Projects huvudsakliga verktyg. I Bangladesh erbjuder vi utbildning 
till folkvalda lokalpolitiker, potentiella kvinnliga ledare och ungdomsledare, volontärer, sociala 
aktivister, samhällsledare, ledare inom politik och civilsamhälle, personal hos utvecklingsorganisa-
tioner samt regeringsrepresentanter. 
 
Exempel på kurser:
• Volontärutbildning (Animators Training)                         

• Utbildning i statliga program och rättigheter

• Utbildning i nätverkande och påverkansarbete   

• Utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa  
och rättigheter (SRHR)  

• Utbildning i hur man leder arbete mot valrelaterat  
våld (PAVE Lead)

• Kapacitetsbyggande utbildning för valda  
representanter från byråden

184 000 volontärer 
– flest i landet
En av grundbultarna i The Hunger Projects Unionstrategi i Bangladesh är de över 184 000 frivilliga 
volontärerna, eller ”animators” som vi kallar dem. Cirka 40 procent av volontärerna är kvinnor som 
engagerar sig i stora kampanjer i sina områden. De arbetar nära byrådsrepresentanterna för att 
uppnå olika mål, som att avskaffa barnäktenskap, förbättra sanitet och hygien i området samt att 
arrangera öppna budgetmöten för att skapa transparens och ansvarsutkrävande.

Volontärerna genomgår en fyra dagar lång utbildning med fokus på att skapa grundläggande förstå-
else för människocentrerad, och inte bidragscentrerad, utveckling. Utbildningen ska också ge volon-
tärerna förståelse för jämställdhet och hur bristen på det kan leda till fattigdom och undernäring i 
Bangladesh. Genom utbildningen får volontärerna också en förståelse för hur utveckling på gräsrotsni-
vå kan förändra ett samhälle genom att ta till vara på människors förmågor och kapaciteter. 

Efter utbildningen träffar volontärerna personal från The Hunger Project varje månad för att  
vidareutbilda sig inom administration och ledarskap. Utbildningen, som ursprungligen är  
utvecklad i Bangladesh, används nu i alla länder där The Hunger Project verkar. 

• Utbildning i ungdomsledarskap

• Utbildning i aktivism för ungdomar

• Utbildning i rättslig kunskap

• Utbildning i påverkansarbete på mikronivå 
• Utveckling i kvinnors ledarskap

• Utbildning i samhällsfilantropi

• Utbildning i inkomstgenererande aktiviteter

UTBILDNING



 

Varje år blir 14 miljoner flickor världen över bortgifta innan de fyllt 18 år, vilket leder till att flickor får 
barn unga och att de får fler barn. För flickor mellan 15-19 år är den vanligaste dödsorsaken relate-
rad till graviditet. 

I Bangladesh utbildar The Hunger Project lokala kvinnliga volontärer som i sin tur utbildar andra 
kvinnor om deras grundläggande rättigheter och om att stoppa barnäktenskap och hemgift. År 2016 
rapporterade frivilliga ledare att 360 barnäktenskap stoppades tack vare interventioner i flera arbets-
områden.

I utbildningsprogrammet Safe School for Girls har över 30 000 unga flickor fått lära sig om sina rät-
tigheter och de negativa följderna av barnäktenskap. The Hunger Project driver också, med stöd från 
Nederländernas utrikesdepartement, projektet Her Choice; ett storskaligt femårigt utbildningsprogram 
som går på djupet med de bakomliggande orsakerna till barnäktenskap. På The Hunger Projects initi-
ativ har även National Girl Child Day instiftats. Den 30 september varje år uppmärksammas den djupt 
rotade diskrimineringen av flickor i landet.
 

Unleashed Women 
– ledarskapsprogram för kvinnor
Unleashed Women (Bikoshito Nari Network) är ett fyraårigt ledarskapsprogram med syfte att  
organisera, stärka och inspirera kvinnor i Bangladesh och ge dem kraft och verktyg att  
konfrontera problematiken med jämställdhet i landet. 

Ledarskapsprogrammet har också som uppgift att minska antalet barnäktenskap och våldet mot 
kvinnor. Vid avslutad utbildning är målet att alla deltagare ska ha blivit stärkta i sin ledarroll, både i 
hemmet och i samhället, och känna att de har förmågan att påverka på politisk nivå.  

• År 1: Tredagars grundläggande kurs följt av månatliga heldagsutbildningar resten av året.  
Utbildningarna är ledda av personal från The Hunger Project Bangladesh och volontärer.

• År 2: Heldagsutbildningar varannan månad. 

• År 3: Heldagsutbildningar varje kvartal

• År 4: Heldagsutbildningar två gånger per år.

Under utbildningen tar man upp ämnen som genus, kvinnans roll i hemmet och samhället, patriarkala 
strukturer, kvinnors rättigheter, våld i hemmet samt utvecklingsfrågor. Deltagarna får en djupare förstå-
else för könsrelaterade konflikter och ges nödvändiga redskap för att föra sin egen talan och mobilise-
ra andra kvinnor i lokalsamhället att också stå upp för sina rättigheter.

Safe School, Her Choice och National  
Girl Child Day 
– aktiviteter för att förhindra barnäktenskap

UTBILDNING

UTBILDNING



Youth Ending Hunger-programmet 
– unga som utrotar hunger
The Hunger Project i Bangladesh har identifierat landets utbildade och arbetslösa unga befolkning 
som en väsentlig del i arbetet med samhällsmobilisering. När majoriteten av de unga medborgarna 
har liten, eller ingen, chans till att arbeta leder det ofta till frustration och våld. 

För att istället använda de ungas energi och kunskaper till att förbättra samhället arrangerar The 
Hunger Project sedan 1995 Bangladesh utbildningsprogrammet Youth Ending Hunger (YEH). Över 27 
000 unga ledare har utbildats i programmet och många av dem arbetar idag själva som utbildare och 
möter andra unga bangladeshier som också vill bli aktiva samhällsmedborgare. Ledarna uppmärk-
sammar de ungas kreativitet och ledarskapsförmågor vilket bidrar till en ökad känsla för samhällsen-
gagemang. 

Tillsammans träffas de varje månad i olika delar av landet, planerar aktiviteter för att förbättra sina 
lokalsamhällen, med betoning på aktivt medborgarskap och mänskliga rättigheter. De organiserar 
utbildningskampanjer i sin lokalsamhällen där ämnen som näringslära, utbildning, familj, trädplan-
tering, miljö och bloddonation tas upp. De arrangerar också debatter, matematik- och skrivtävlingar 
samt studiecirklar för att utveckla deras egna kreativa potential. 

Könsrelaterad diskriminering 
– projekt för att främja kvinnligt ledarskap
Majoriteten som kämpar mot kronisk hunger i Bangladesh är kvinnor och barn. Traditioner som 
hemgifter och barnäktenskap har skapat en socialpolitisk kontext starkt präglad av diskriminering 
av kvinnor och barn, framför allt flickor. 

The Hunger Projects volontärer och byrådsrepresentanter adresserar den här frågan genom att bygga 
broar mellan kvinnor och män för att stoppa den pågående undernäringen och exkluderingen av 
kvinnor i beslutfattande processer och ledarskapsroller. Med stöd från Nederländernas utrikes- 
departement implementerar The Hunger Project projektet Politiskt deltagande av kvinnor för lika  
rättigheter (POWER) i distriktet Khulna, med syfte att främja kvinnligt ledarskap i lokalpolitiken samt att 
motverka mäns våld mot kvinnor.

UTBILDNING

PROJEKT



SHUJAN 
– medborgare som arbetar för värdigt 
myndighetsutövande
Citizens för Good Governance (SHUJAN) är en självständig och opartisk grupp som The Hunger Project 
fungerar som ett sekretariat för. SHUJAN är en opartisk plattform av socialt engagerade och aktiva med-
borgare som bildades med hjälp av The Hunger Project 2002. 

Gruppens mål är att stärka gräsrotsdemokrati, säkerställa att det lokala styret är transparent och an-
svarstagande, främja fria och rättvisa val samt att bedriva påverkansarbete för politiska reformer och god 
samhällsstyrning på nationell nivå. 

Under valrörelsen samlar SHUJAN bakgrundsinformation om de politiska kandidaterna, bland annat om 
deras kriminella historia och inkomstkällor. SHUJAN-medlemmar anordnar möten där medborgarna får 
träffa de politiska kandidaterna och arbetar aktivt för att informera om valet, i form av affischer, nyhets-
artiklar, gatuteater, debatter, upplysningskampanjer och ”Demokrati- 
olympiader”. 

 

Motverkande av valrelaterat våld 
– att främja fred och harmoni på gräsrotsnivå
PAVE-projektet (People Against Violence in Elections) är ett fredsbyggande program som lanserades 
i partnerskap med International Foundation for Electoral System (IFES) som ett svar på det oerhörda 
våldet under det nationella valet 2014. Programmets mål är att främja fred och harmoni genom att 
främja demokratiska värderingar på gräsrotsnivå, utveckla en större förståelse av valprocessen samt 
att utveckla färdigheter i fredlig konflikthantering. 

Enastående nog har PAVE-projektet haft en enorm påverkan på det kulturella fiendeskapen inom de 
distrikt det har lanserats i. Framförallt har risken för våld under politisk instabilitet minskat markant, tack 
vare att man lyckats etablera en fredlig dialog mellan rivaliserande politiska partiledare och återställa 
de sociala relationer som främjar ett harmoniskt samhälle. I tio underdistrikt har de största politiska 
partierna skrivit på en uppförandekod där de lovar att de ska lösa sina konflikter på fredliga sätt. 

PROJEKT

PROJEKT



Uppföljning och utvärdering 
– att mäta självförsörjning
The Hunger Project arbetar med en datainsamlingsmetod som kallas ”Participatory Monitoring 
and Evaluation” – fritt översatt till ”deltagande utvärdering och uppföljning”. Målet med metoden, 
likt andra uppföljnings- och utvärderingsmetoder, är att både synliggöra det som fungerar bra 
inom ett program och det som fungerar mindre bra. 

Deltagande, genom hushållsundersökningar eller fokusgrupper, är en förutsättning för att kunna utvär-
dera arbetet. Det som särskiljer denna metod, och är en central del i arbetet, är att data återrapporte-
ras tillbaka till samhället. Människor värdesätts som mer än informationskällor, de blir aktiva deltagare 
i utvecklingsarbetet och ges verktyg för att kunna bidra till att arbetet riktas rätt. Genom att arbeta med 
metoden skapar vi en återkoppling som sammanlänkar vårt projektutförande direkt med de förvänt-
ningar som finns i de samhällen vi verkar i. För att lyckas med detta jobbar vi alltid ur ett rättighetsba-
serat perspektiv med lokalt ägandeskap. I varje programland The Hunger Project arbetar i finns minst 
en anställd som är uppföljnings- och utvärderingsansvarig och som ser till att alla anställda registrerar 
sina resultat i systemet. Den information som samlas in på gräsrotsnivå konsolideras och analyseras 
globalt för att sedan skickas tillbaka till programländerna. Där synliggörs, granskas och diskuteras 
sedan hur programmen kan utvecklas och förbättras på lokal nivå.
 
Indikatorer
The Hunger Project har identifierat indikatorer som mäts kvartalsvis. Indikatorerna läggs in i en webba-
serad dataplattform där anställda löpande uppdaterar datan för det lokala arbetet i programländerna. 
Det vi mäter är: mål, inputs (finansiella och mänskliga resurser), aktiviteter (utbildning, workshops och 
samhällsledda projekt), outputs (antal utbildade personer, antalet genomförda projekt), outcomes 
(ökad tillgång till resurser, stärkt kapacitet) och långsiktiga effekter (förbättrade försörjningsmöjlighe-
ter, utvecklade samhällen och förändringsprocesser). Varje land skickar även in aktivitetsrapporter vid 
varje avslutat kvartal, i dessa narrativa rapporter synliggörs de olika aktiviteter som genomförts för att 
uppnå de målsättningar programmen har.




