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Många bollar i luften på den
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Kraften i att gå samman.

Jordbrukarna Hadijah och Thomas kämpar dagligen mot
klimatförändringarnas negativa konsekvenser.
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Vad är hunger?

Nästan allt du behöver veta om
hunger på ett uppslag.
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ad fint att du hittat till det andra numret av Time to End
Hunger. Magasinet är vårt försök att visa vad som händer
när vi är många som kämpar mot hunger tillsammans.
Här får du ta del av berättelser från olika delar av världen, möta
några av de individer och företag
som gör allt det här möjligt, och
kanske även lära dig något nytt om
hungersituationen i världen.

Genom The Hunger Project investerar du i den inneboende kraft
varje människa har, som när den frigörs möjliggör individuell
och samhällelig förändring. När hela samhällen samarbetar och
organiserar sig kan de tillsammans leda utvecklingen mot en
framtid fri från hunger.

När individer får driva sin
egen utveckling börjar den
verkliga förändringen.

SÄTT DIG IN I situationen för en
nybliven mamma i Malawi där
vattentillgång aldrig varit en
självklarhet. Lär känna Hadijah och
Thomas, två karismatiska ledare och småbrukare som på olika
sätt bidrar till liv och rörelse på den ugandiska landsbygden.
Begrunda situationen för Shahida, en muslimsk kvinna i
Rajasthan i Indien, som trots trakasserier och smutskastning
vågade ställa av upp i lokalval för att bli politisk ledare i sin by.

Det är berättelser som dessa som bevisar att människor kan
förändra världen och göra de mest otroliga saker. När individer
får driva sin egen utveckling börjar den verkliga förändringen,
den som håller över tid. Det är genom att möjliggöra detta som
världen kan bli fri från hunger och fattigdom.

De ökade konflikter och kriser vi tyvärr
ser i världen drabbar redan utsatta
människorna hårdast. Att möjliggöra för
individer att bygga motståndskraftiga,
stabila samhällen fria från hunger är
alltid vårt fokus, men behovet synliggörs
extra tydligt i oroliga tider som nu.

MIN ÖNSKAN ÄR ATT du med vårt magasin kommer inspireras
och lära dig något nytt, men mest av allt hoppas jag att du får se
vilken stor nytta din investering i en värld fri från hunger gör och
hur betydelsefulla våra gemensamma insatser är. Stort tack för
att du är med oss och trevlig läsning!

Malin Flemström, vd, The Hunger Project Sverige
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Kort & nytt.

Debatt.

Här kan du läsa om ett urval av kampanjer och evenemang vi genomfört under det senaste året.
RAPPORT

FOTOUTSTÄLLNING
PÅ ETNOGRAFISKA.

UNGA MAKTHAVARE TYCKER
OCH TÄNKER OM HUNGER.

Fotoutställningen Folkvalda att leda visades på Etnografiska
museet i Stockholm sept 2021 – jan 2022. I utställningen, som
tar avstamp i The Hunger Projects ledarskapsprogram i Indien,
fick besökaren möta Lokamma, Shahida, Jagadevi, Guthyamma,
Khublata och Laxmi – sex kvinnor som arbetat hårt för en plats
i lokalpolitiken. Anurag Banerjee, Surbhi Mahajan och Sujata
Khanna har tagit fram foton och texter. Utställningen
finansierades med stöd av Sida/ForumCiv .

Inför World Food Day 2021 släppte The Hunger Project
rapporten Unga makthavare om hunger, som presenterar var
riksdagens politiska ungdomsförbund står i frågor kring hunger,
fattigdomsbekämpning och utvecklingssamarbete.

WAYOUT WATER.

Foto: Wayout.

SustainTech-bolaget Wayout och The Hunger Project
samarbetar kring vattenförsörjning i Uganda. Wayout utvecklar
soldrivna mikrofabriker för lokal produktion och distribution
av rent dricksvatten. Mikrofabrikerna renar alla typer av vatten
lokalt, även havsvatten. I september 2021 installerades fabriken
i Namayumba utanför huvudstaden Kampala.

Rapporten baseras på en enkät som de åtta riksdagspartiernas
politiska ungdomsförbund besvarat, med frågor om hur hunger
ska avskaffas och om Sveriges roll i det internationella
utvecklingssamarbetet.
– Med vår tidigare rapport Unga om hunger, som vi gjorde 2020,
kunde vi se att kunskapen om hunger är låg bland ungdomar.
Då blev vi nyfikna på att undersöka hur det ser ut bland politiskt
engagerade unga. De är högst delaktiga i uppfyllandet av
Agenda 2030 och deras kunskaper och engagemang är
avgörande för det internationella utvecklingssamarbetet,
säger Malin Flemström, vd The Hunger Project Sverige.
Den 13 oktober möttes ungdomsförbunden i en debatt för att
presentera och argumentera för sina lösningar. Debatten hölls
på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Varje år skriver The Hunger Project ett antal
debattartiklar för att påverka opinion och
beslutsfattare så att vi i Sverige fattar bättre
beslut när det gäller arbetet med att minska
hunger och fattigdom i världen. Här kan du
se de debattartiklar som publicerades 2021.
Skyll inte klimatkris och hunger på fattiga i Afrika.
ETC, feb 2021.
Vi måste investera i kvinnor – för allas skull.
Gefle dagblad, Folkbladet m fl, mars 2021.
Ingen ska vara rädd för att dö under sin förlossning.
Kristianstadbladet, Örebronyheter, maj 2021.
Investera i småbrukare för en värld utan hunger.
Omvärlden, maj 2021.
690 miljoner möjliggörare.
NWT, Gefle dagblad, Sydöstran m fl, juli 2021.
Om inte nu, när ska vi då börja prioritera hunger?
Bohusläningen, okt 2021.
Våld mot kvinnor hotar arbetet för en värld fri från
hunger.
Upsala Nya Tidning, nov 2021.
Läs artiklarna på thehungerproject.se/mediaarkiv.

Bristen på jämställdhet
i världen cementerar
fattigdom och hunger.

Foto: Matsmart.

ETT MATSMART SAMARBETE.

Etnografiska museet i Stockholm.
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I maj 2021 lanserades ett nytt strategiskt samarbete mellan The
Hunger Project och Matsmart. Tillsammans ska vi lyfta lösningar
för att minska hunger och skapa ett mer hållbart matsystem.
Insatserna samlas runt Matsmarts nya varumärke: By Motatos.

Sofia Höglund (MUF) och Mariam Asghari (SSU) på Medelhavsmuseet.

– Malin Flemström
i Upsala Nya Tidning,
22 november 2021.

”
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En fråga om mat, och mycket mer.
Till skillnad från svält är kronisk hunger inte lika akut livshotande, men det är istället långt
mer utbrett i världen. Var tionde människa på jorden lever i dag i kronisk hunger. Men vad
innebär det att leva i hunger? Här reder vi ut begreppen och ger en överskådlig bild av
hungersituationen i världen i dag.

Mer än en fråga om mat.
De senaste två åren har varit mörka för många, särskilt för
dem som redan innan levde på gränsen till hunger och
fattigdom. Pandemin ledde till ökad hunger, och nu befarar
FN att kriget i Ukraina kan orsaka en global matkris som
påverkar upp emot 125 miljoner människors tillgång till mat.
Över 800 miljoner människor lever redan i en tillvaro präglad
av hunger. Det är var tionde människa på jorden. Det är fler
än dubbelt så många som hela USA:s befolkning.

Vad innebär det att leva i hunger?

Hur skapar vi en värld fri från hunger?
För att skapa en värld där hunger inte existerar måste vi låta
de som lever i hunger leda vägen. Hunger handlar om så
mycket mer än mat. Det handlar om människors möjligheter
att försörja sig, om politiska rättigheter, om jordbruksmetoder
och om jämställdhet. Allt det där långsiktiga. Människor som
lever i hunger har själva både drivkraften och lösningarna på
sina problem, bara de får rätt förutsättningar. Det är där The
Hunger Project kommer in i bilden. Vi arbetar bland annat
med utbildning, mikrolån och entreprenörskap. Alltid med
ett fokus på jämställdhet och kvinnors möjligheter, eftersom
vi vet att jämställdhet driver på utveckling.

Själva definitionen av hunger är att det är en obekväm
känsla som infinner sig när man inte fått i sig tillräckligt
mycket mat. Men den hunger vi talar om, den kroniska och
långvariga hungern, är mer komplex än så. Hungern anses
vara kronisk när den hindrar människor från att leva ett
normalt, aktivt och hälsosamt liv. Den kroniska hungern
hindrar idag många länders utveckling och tillväxt eftersom
otillräckligt intag av näringsriktig mat gör det omöjligt för
många att ens klara av att arbeta eller utbilda sig. Att ha
tillgång till tillräcklig mat för dagen är dessutom en mänsklig
rättighet som fastställs i flera av FN:s kärnkonventioner.

Hur påverkar det människors vardag?
När all vaken tid går åt till att skaffa mat för dagen hämmas
familjer, individer och samhällen. Då finns det ingen tid eller
utrymme för att spara pengar, utbilda sig, starta företag eller
göra upp planer för framtiden. Kronisk hunger, alltså långvarig
hunger, och undernäring gör att hjärnan inte utvecklas, att
barn inte växer och vid en katastrof hamnar människor
direkt i svält. Barn är särskilt utsatta och varje år dör nästan
2,5 miljoner barn före femårsåldern på grund av undernäring.
Hunger och felnäring är världens största hälsorisk, och varje
dag dör omkring 17 000 människor till följd av hunger. Det
är fler än antalet människor som dör av aids, malaria och
tuberkulos tillsammans.
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Näringsrik mat är för dyr.
Att övervinna hunger och undernäring i alla
dess former (inklusive undernäring, övervikt
och fetma, mikronäringsbrister) handlar om
mer än att säkerställa tillräckligt med mat
för att överleva. Maten vi äter – och särskilt
vad barn äter – måste också vara näringsrik.
Ett stort hinder är den höga kostnaden för
näringsrika livsmedel. En hälsosam kost kostar
mycket mer än 1,90 USD/dag, vilket är den
internationella fattigdomsgränsen.
Näringsrika mejeriprodukter, frukt, grönsaker
och proteinrika livsmedel tillhör de dyraste
livsmedelsgrupperna världen över. De senaste
uppskattningarna är att nästan hälften av
världens befolkning, 3 miljarder människor
eller mer, inte har råd med en hälsosam kost.

5 tips

PÅ VAD DU KAN GÖRA.

1.
2.
3.

Hungerns utbredning.
Upp till 811 miljoner
människor lever idag i hunger.
Det betyder att var tionde
människa på vår planet går
och lägger sig hungrig, varje
kväll. En tredjedel av alla
människor på jorden har
inte tillgång till tillräckligt
med näringsrik mat.

4.
5.

Se över ditt mindset.

Många problem
i världen beror på att vi tror att de är skrivna i sten och
omöjliga att förändra. Men förändringen börjar i oss
själva. Tillsammans kan vi förändra världen.

Investera i förändring.

Ge av din tid,
din kompetens eller dina pengar till en organisation
som arbetar för att avskaffa hunger, som t.ex. The
Hunger Project. Även små bidrag gör stor skillnad.

Sprid kunskap.

Läs på mer om hunger i
världen och sprid vidare dina kunskaper till familj
och vänner. Berätta om det du läst i den här texten
till exempel.

Tänk klimatsmart. Klimatförändringar

gör att hungern ökar, så alla steg vi kan ta mot mindre
klimatpåverkan är bra. Ät mindre kött, handla lokalt,
skippa flyget, cykla dig framåt i livet.

Minska matsvinnet. I dag produceras
tillräckligt mycket mat för att mätta hela världens
befolkning, men en tredjedel av maten slängs. Det
är inte hållbart. Köp inte mer än du behöver och
planera din konsumtion.

7
Foto: Martin Kharumwa.

Många bollar i luften på den
ugandiska landsbygden.
Det är regnperiod och östra Uganda badar i grönska. Träd, buskar och odlingar står i blom. Här har
The Hunger Project och Naturskyddsföreningen, med stöd från Postkodlotteriet, sedan 2018 drivit
projektet Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk. Syftet är att främja den biologiska mångfalden i
området genom att uppmuntra odling av varierade traditionella grödor, något som även förbättrar
matsäkerheten. Här kämpar individer mot klimatförändringarnas effekter varje dag.

Thomas, fröerna
och fotbollen.
Byn Nakalama, nordöst om huvudstaden Kampala,
ger ett prydligt intryck med välorganiserade trädgårdar
framför husen. I ett bor 38-åriga fembarnspappan Thomas.
– Jag är en passionerad bonde, skrattar han.

Vad har uppnåtts i projektet?
•
•

•

•
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229 småbrukarfamiljer har fått rådgivning vid
sina gårdar och vid demonstrationsjordbruk.
På småbrukarnas gårdar och fält finns nu
hög biologisk mångfald med stor variation av
både grödor och djur.
Åtta bondekooperativ har skapats för att
främja försäljning och förädling av ekologiskt
certifierade jordbruksprodukter. Kooperativen
har sett en ökning på 20–30 % av genomsnittlig
inkomst till följd av ökade skördar.
Under 2021 sålde 64 % av kvinnorna och
32 % av männen produkter från den egna
gården. 2018 var siffrorna 1,5 respektive 0,5 %.

Foto: Martin Kharumwa.

Genom The Hunger Project har Thomas lärt sig odlingsmetoder
som är anpassade efter det föränderliga klimatet, bland annat
att odla i nedsänkta bäddar, vilket är bra när det är vattenbrist.
Längst ner i odlingsbädden har han satt gurkmeja, högre upp
sötpotatis och på toppen tomater. I trädgårdslandet framför
huset växer allt från mullbär, spenat och grönkål till en sällsynt
elefantöraväxt som slingrar sig runt en pinne.
– När jag var liten brukade vi äta den här när det var dåligt med
mat. Du äter bara en av dessa tillsammans med ett glas vatten
och blir mätt för en dag.
På baksidan av huset odlar Thomas sötpotatis, kaffe och majs och
där finns även en bananodling. Det mesta av det som odlas går åt
till familjens måltider. Överskottet säljer de på marknaden i byn.

Thomas Tibiita med sitt yngsta barn. Foto Martin Kharumwa

– Jag älskar fotboll. Jag är ett stort Arsenalfan!
På verandan till det lilla trerumshuset står en svart batteridriven
radioapparat, som sänder lokal musik från radiostationer i Iganga.
När flera mötesplatser och lokaler hållits stängda på grund av
pandemin har Thomas använt radion flitigt för att lyssna på
engelska Premier League. En av hans favoritmatcher med Arsenal
var när den engelska klubben slog Londonrivalen Tottenham
Hotspurs med 3-1, något som blev ett intensivt debatterat
samtalsämne bland hans vänner. Han spelar gärna själv också.
Förutom fotboll präglas hans kvällar av brädspel och kortspel, likt
för många män på den ugandiska landsbygden.
– Det är ett bra sätt att umgås på. Vi bråkar om olika fotbollslag
och pratar om andra värdsliga ting.

Klimatförändringar utmanar.

– Marknaden är full av importerade frön, därför vill jag bevara
de inhemska, förklarar han.

I Uganda är majoriteten av alla som bor på landsbygden
småbrukare som Thomas. I Iganga är omkring 130 småbrukare
engagerade i The Hunger Projects verksamhet. Thomas säger att
han lärt sig mycket värdefulla metoder. Men jordbruk är inte lätt
idag. Väderförändringarna har lett till stora utmaningar och brist
på vatten. Thomas säger att de måste ha en lösning som möjliggör
bevattning under torrperioderna. Regnperioderna har blivit mer
oförutsägbara vilket förändrar odlingssäsongerna och gör det
tuffare för familjen. Thomas ser dock på utmaningar som något
som stärker honom.

Thomas är inte bara en ambitiös bonde. Med ett brett leende
på läpparna erkänner han:

– Jag är inte där jag vill vara. Jag vill expandera och se en
skillnad. För att nå mina mål kommer jag jobba hårt.

Med sin passion för jordbruk vill Thomas skydda inhemska,
traditionella grödor från att dö ut. I en liten låda förvarar han
torkade frön av bambaranötter, auberginefröer, sesam, chilifrön
och ärtväxten "lablab" som hjälper växter att ta upp kväve.
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forts.

Jag använder
basketen för att
prata med mina
barn. Vår relation
stärks när vi spelar.

Hadijah vurmar för
basket och utbildning.

”

Också i Igangadistriktet, i Bukoona, bor Hadijah
Naigaga. Längs vägen som leder hem till henne ligger
låga hus med små livsmedelsbutiker och matstånd där
man kan köpa friterade piroger. Mitt emot hennes hus
ligger basketplanen.
På den planen tillbringar hon så mycket tid som möjligt.
Hadijah spelade basket när hon var yngre, och hoppar ibland in
och coachar Bukoonas dam- och flicklag.
Vid första anblick ger den 45-åriga fembarnsmamman ett lågmält
intryck, men under ytan är hon målinriktad, strukturerad och hon
älskar att ha kul. Hon har genomgått flera ledarskapsutbildningar
och utbildningar i jämställdhet genom The Hunger Project, och
nu håller hon själv utbildningar i ämnet.
– Det behövs fler kvinnor i ledarpositioner, men tyvärr har kvinnor
här ofta dåligt självförtroende. Jag gör vad jag kan för att stärka
det, förklarar hon.

Tror på kvinnors förmåga att förändra.
Hadijah berättar stolt att alla hennes barn kunnat utbilda sig,
något som hon själv inte fick möjlighet till. Hon är fast besluten
att ge sina barn utbildning och stötta andra kvinnor i och utanför
Bukoona. Hadijah berättar att hon tror på att hjälpa andra att
växa. Är det något 45-åringen själv hade önskat sig är det just
utbildning.
– Jag hade varit en helt annan person. Jag tror att jag skulle ligga
långt fram jämfört med var jag är idag om jag hade både
gymnasieutbildning och The Hunger Projects utbildningar.

Hadijah Naigaga. Foto Martin Kharumwa

Hadijah tror starkt på kvinnors förmåga att förändra i samhället.
– Kvinnor kommer alltid att tänka på hur de kan förbättra sin
försörjning, förbättra för sina barn och för samhället i stort.
Hadijah berättar att väderomslagen är en stor utmaning för alla
bönder just nu.
– Jag planerade för att få en stor skörd med saftiga klasar
matbananer, men de kom inte. Först var det mycket sol, sedan
fick vi väldigt kraftiga regn och många av bananplantorna föll
ihop. Man inser hur sårbart det är.
För att inte vara lika sårbar för det oförutsägbara vädret vill hon
bygga en silo att lagra mat i.
– Om du har tillräckligt med mat kan du spara pengar till annat.

Drömmer hon fritt skulle hon vilja arbeta med juridik.

Basketen symbol för mycket.

– Jag skulle ha älskat att arbeta i parlamentet!

Basketen är mer än en sport för Hadijah och den kommer väl till
pass när det gäller kommunikation.

Hadijah är en driven kvinna och parallellt med att hon uppfostrat
fem barn har hon byggt upp en affärsverksamhet. Genom The
Hunger Projects utbildningar har hon kunnat utveckla sitt
jordbruk. Den ökade produktionen har gjort att hon kunnat sälja
ett överskott. Intäkterna har lett till att hon kunnat spara pengar till
att köpa loss mark.
– Jag är mest stolt över huset. Att ha hyresgäster gör att jag kan
betala räkningar och köpa det jag behöver.
Hadijah drömmer om att bygga ett center för unga som inte har
råd att utbilda sig. Hennes ödmjukhet och hårda arbete har lett till
flera ledande roller i sitt samhälle, bland annat som ordförande i
den lokala förening som bildats med stöd av The Hunger Project.
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– Jag använder basketen för att prata med mina barn. Vår relation
stärks när vi spelar ihop. Bråkar vi om spelet använder jag det som
en möjlighet att prata med dem om livet och dess utmaningar.
Hadijah reflekterar över sin roll som ledare, baskettränare och
spelare.
– Många unga flickor har blivit mammor under pandemin och
de tycker inte att det är så viktigt att återvända till skolan. Så jag
använder basketen för att uppmuntra dem att inte ge upp, och
för att få dem att känna att kraften att utvecklas och växa ligger i
deras egna händer. När man bestämmer sig för något kan man gå
hur långt man vill.
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Foto: Martin Kharumwa.

Shahida Banu. Foto: Surbhi Majahan.

“Anmärkningsvärda
berättelser om motstånd”.

Shahidas
kamp i motvind.
När Shahida Banu valde att kandidera i lokalvalet i sin by i Rajasthan
mötte hon kraftigt motstånd. Inte nog med att hon är kvinna, hon
är dessutom muslim och outbildad.
33-åriga Shahida Banu hade fått veta om möjligheten att ställa upp i
byrådsval via en utbildning med The Hunger Project. Hon var till en början
osäker på om hon skulle våga, men blev mer och mer nyfiken och framför
allt drevs hon av sina visioner för att förändra samhället. Hennes kampanj
blev dock kantad av motgångar. Hon var den enda av kandidaterna som
inte hade en högre utbildning och faktumet att hon var muslim, en
minoritetsreligion i Indien, gjorde att hon hade många mot sig från början.
– När du redan är så här sårbar har du inget att förlora på att ställa upp i ett
val. Visst, jag kände tvivel, frustration och ett visst mått av rädsla. Men det
är min rätt att kandidera, och det är ju ingen annan som gör något för oss,
säger Shahida.

I fotoutställningen Folkvalda att leda fick vi under hösten 2021
stifta bekantskap med Lokamma, Shahida, Jagadevi, Guthyamma,
Khublata och Laxmi – sex indiska kvinnor som alla kämpat för sina
platser i politiken. Sex kvinnor som är folkvalda att leda.
Vad händer när kvinnor får inflytande i ett
samhälle på samma villkor som män? Det
ville vi berätta om i fotoutställningen Folkvalda
att leda som visades på Etnografiska museet
i Stockholm hösten 2021. I utställningen fick
man följa sex indiska kvinnor både före och
efter de lokala byrådsvalen. Genom porträtten
ville vi gestalta kvinnors visioner, ta reda på
hur de ser på sitt ledarskap och undersöka
om de har det stöd de behöver.

Med rätt att delta.
– Genom att de här
kvinnorna deltar i det
politiska livet tar de steg
mot självbestämmande,
de slår fast att de har rätt
att vara där, att de har
rätt att delta. De vill göra
sina röster hörda och
skapa en bättre framtid
för dem själva och för
Surbhi Mahajan,
The Hunger Project
deras samhälle. Det är
i Indien.
anmärkningsvärda

berättelser om motstånd, säger Surbhi
Mahajan, kommunikatör och fotograf på The
Hunger Project Indien som porträtterat flera
kvinnor i utställningen.

“Aktiva med handlingskraft”.
– De starka berättelserna får undertecknad
att stanna upp längre än vanligt vid en
fotoutställning. Kanske beror det på att
kvinnorna på bild är porträtterade som aktiva
människor med handlingskraft i motsats till
den vanliga och mer spridda bilden av kvinnor i tredje världen, skriver journalisten och
fotografen Elisabeth Ubbe i tidningen
Landets Fria efter ett besök på Etnografiska
museet.
Utställningen genomfördes i samarbete
med Världskulturmuseerna och The Hunger
Project Indien och finansierades med stöd
från ForumCiv. Under hösten genomförde
vi också en serie seminarier och webinarier
kring kvinnors representation i politiken.

Surbhi Mahajan, fotograf och kommunikatör på The Hunger Project Indien,
följde Shahidas valkampanj på nära håll och beskriver trycket Shahida hade
på sig att lägga ner kampanjen.
– Den före detta ledaren i byn sa: om ni röstar på Shahida kommer ni aldrig
få någon hjälp från oss. Ändå fortsatte hennes familj att stödja henne under
hela kampanjen. Hennes svägerskor uppmuntrade henne och sa ”ge inte
upp, du kanske förlorar, men det är ändå viktigt att du gör det här”. Att få det
stödet stärkte hennes identitet som muslimsk kvinna, en av de mest sårbara
och utsatta grupper människor i Indien, säger Surbhi Mahajan.
Shahida vann inte valet, men hon var inte nedslagen för det.
– Hela den här upplevelsen har givit mig så mycket självförtroende och
mod som jag inte visste att jag hade. Männen vill hela tiden visa oss kvinnor
var vår plats är, men vi kommer fortsätta göra våra röster hörda.
Vi vägrar att bli förbisedda, säger hon.
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Hur hänger kvinnors ledarskap ihop med hunger?
En stor del av världens problem med fattigdom och hunger beror på att kvinnor
inte har samma sociala ställning som män. Diskriminerar ett samhälle hälften
av medborgarna är hälften av samhällets kunskap, engagemang och kreativitet
outnyttjad. Kvinnors låga status påverkar en rad områden negativt, till exempel
fler tidiga äktenskap, ökat våld mot kvinnor, högre barnadödlighet och högre
mödradödlighet. När kvinnor får makt fattar de beslut som gynnar familjen, och
hela samhället.
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28 500 kvinnor deltog i ledarskapsutbildningar. 531 000 kvinnor har
deltagit sedan 2008.

2021 i siffror.

35 000 lokala volontärer
utbildades.

I dagsläget når vår programverksamhet 12 miljoner människor i 13 länder i Afrika,
Asien och Latinamerika. Vi finns på plats i områden som tillsammans omfattar
11 732 lokalsamhällen. Här kan du läsa mer om några utvalda resultat från året som gick.

•
•
•
•

I dessa områden har hungern
minskat med 21 procent.
I två områden i Benin är
hungern helt avskaffad.
30 procent färre hushåll lever
under fattigdomsgränsen.
Antalet barnäktenskap har
minskat med 40 procent.
40 procent fler hushåll har
tillgång till grundläggande
sanitet.
14

färre lever i hunger.
Wakiso, Uganda.

av de folkvalda kvinnorna
känner sig mer självsäkra att
utföra sina uppgifter efter The Hunger Projects
ledarskapsprogram än när de först blev valda.
		
Sedan 2001 har The Hunger Project i Indien
engagerat 194 906 folkvalda kvinnliga ledare
i byråd i Indien som leder utvecklingen för en
värld fri från hunger.
			
Indien.

färre hushåll lever
under fattigdomsgränsen.
Ehiamankyene, Ghana.

12 områden i Afrika nådde
självförsörjning.
•

21 200 personer deltog i
kampanjer om mäns våld mot
kvinnor.

62 %

Sapouy, Burkina Faso.

1/4

50 600 personer deltog i
utbildningar kring vatten,
sanitet och hygien.

80 %

Hungern är helt avskaffad
och alla invånare i området
har tillgång till grundläggande
sanitet.

90 %

67 000 personer deltog i
utbildningar i matsäkerhet.

2 292 kvinnor utbildades i smarta
jordbrukstekniker för att öka diversifieringen
av grödor.
Hungern helt avskaffad i två
områden som The Hunger
Project nu har lämnat.
		

Benin.

1 846 personer utbildades i metoder för att
laga näringsrik mat.
2042 hushåll har etablerat köksträdgårdar
vilket ger bättre tillgång till näringsrik mat.
			
			
Malawi.
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Programfakta
Programland: Malawi
Finansieras av: Postkodlotteriet
Samarbetspartner: WaterAid
Målgrupp: Gravida och småbarnsföräldrar
Hållbarhetsmål i fokus: 3 (God hälsa och
välbefinnande) och 6 (Rent vatten och sanitet).
Gemensamt projekt: WaterAid bidrar med
vattenaspekten och The Hunger Project med
delarna kring näring och kost. Det resultat som
The Hunger Project fokuserar på är Förbättrad
diversifiering av kosten bland riktade hushåll
med gravida kvinnor och barn under två år.
Ivys man driver ett cykeltaxiföretag. Varje dag brukar hon titta ut genom ett särskilt fönster för att se om han är på väg hem.
Foto: Dennis Lupenga.

I Malawi dör vart tjugonde barn innan sin femårsdag. Till stor del beror det på avsaknaden av rent
vatten, tillgång till hygien och tillräckligt med näringsrik mat. Rent vatten, sanitet, hygien och
näring är grunden för alla barns hälsa. Jali är ett område i Zombaregionen som är drabbat av
bristande tillgång till rent vatten och mat- och näringsosäkerhet. Här arbetar The Hunger Project
och WaterAid i ett gemensamt program för att minska barnadödligheten.
Målet är att med ökad tillgång till rent vatten, sanitet, hygien och
näringsrik mat för små barn och gravida kunna bidra till att fler
barn i området överlever sin femårsdag.
Under förra året tog arbetet fart ordentligt. Nu är sex nya
barnhälsocenter på plats i området, likaså totalt sju borrhål
som förser de boende i området med rent vatten. Barncentren
rymmer klassrum, matsalar och kök. De har blivit uppskattade
platser för barn och föräldrar att mötas.
Ivy Banda är 21 år och bor i byn Mtokota med sin man och deras
två barn, fyraårige Mphatso och den två månader gamla dottern
Desire.
Ivy Banda med sin man och deras barn. Foto: Dennis Lupenga.

Alla barn i Malawi
ska få fylla 5.
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– När min första son föddes fanns det inget rent vatten i byn. Vi
var tvungna att gå långt till en grannby och köa för vatten, det
enda vattnet vi hade var från oskyddade grunda brunnar. Jag
var tvungen att gå upp väldigt tidigt för att komma hem i tid och
göra frukost till min familj.

Vatten och näring hänger ihop.
Under Ivys andra graviditet, 2021, var det annorlunda.
Numera har hennes familj rent vatten inom kort gångavstånd.
Hon beskriver hur näring och rent vatten hänger ihop.
– Tillgången till vatten har gjort livet bättre. Det går så mycket
fortare att utföra hushållsarbeten nu! Och att ha vatten i
närheten är en förutsättning för att kunna laga bra mat.

I programmet utbildas även volontärer och personal vid
barnhälsocentren i näring och hälsa. Man genomför
hälsoundersökningar och viktkontroller av små barn, och
under förra året kom nästan 4 000 barn under fem för kontroll.
Informationskampanjer om vikten av att gå på hälsokontroller
med sitt barn är också en del i arbetet för att på sikt minska
barnadödligheten.

Kärleken till dottern störst.
Ivy födde sitt barn på sjukhuset Pirimiti. Det var en normal
förlossning och hon födde en frisk och sund dotter. Bebisen
vägde 3 100 gram när hon kom. Nu har hon precis blivit två
månader gammal och Ivy beskriver hur spännande det är att
se henne växa varje dag.
– Det är tuffare att få det att gå runt med två barn, men lyckan
jag får från henne är starkare än våra ekonomiska problem. Jag
döpte henne till Desire för det var min enda önskan att ha en
liten flicka.
Ivy är alltid gästvänlig och det är många grannar och vänner som
kommer förbi deras hus. När hon lagar mat sparar hon några
tallrikar till sin son och två andra barn som kommer och leker.
– Det är ett malawiskt sätt, säger hon och ler.
– Föreställ dig att inte ta hand om dem när de kommer för att
leka, vad skulle hända om min son en dag leker hemma hos
dem? Jag skulle vilja att han behandlas på samma sätt som jag
behandlar dessa andra barn.
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BARNÄKTENSKAP

Ny satsning ska stoppa
barnäktenskap i Ghana.
Var femte flicka i Ghana gifts bort innan hon hunnit fylla 18 år. Det motsvarar
cirka 260 000 flickor. The Hunger Project genomför nu en satsning för att motverka
barnäktenskap i landet och se till att flickor är fria att bestämma om, när, och
med vem de ska gifta sig med. Arbetet har möjliggjorts tack vare medel från
försäljningen av “en svart ring mot barnäktenskap”.
Charlotte Apeku Abena är grundskolelärare i Yeniama
i Ghana. Hon är bekymrad över utbredningen av
barnäktenskap i området och valde att bli mentor i The
Hunger Projects nystartade utbildningsprogram för att
motverka just detta.
– Tjejer ska ha rätt att välja vem de vill gifta sig med. I mitt
samhälle ges pojkar fler möjligheter eftersom det är en
vedertagen uppfattning att tjejer inte är lika akademiskt
begåvade och att de inte kan klara av en gymnasieutbildning.
Jag valde att delta för att stärka och hjälpa flickorna som går
på skolan, säger Charlotte Apeku Abena.

Riktar sig brett.
Satsningen som Charlotte deltar i berör flera områden. Det
handlar om att omvandla sociala normer och att ta flickors
rättigheter på allvar. Men det är inte bara flickor som är
målgruppen. För att arbetet ska kunna uppnå långsiktig
förändring riktar sig insatserna även till pojkar, lärare,
skolledningskommittéer, sjuksköterskor, religiösa,
traditionella och politiska ledare samt kvinnogrupper.

Flickor får mod att berätta.
En viktig del handlar om utbildning. Flickor, pojkar och lärare
undervisas i rättighetsfrågor kopplat till sexuell reproduktiv
hälsa och barns rättigheter. Som grundskolelärare träffar
Gifty Osei Asantewaa flickor dagligen, men det är först i sin
nya roll som mentor i en av The Hunger Projects tjejklubbar
som hon känner att hon verkligen kommit nära dem.

– Innan klubben
startade kunde
de flesta tjejerna
inte diskutera
sina utmaningar,
särskilt när det
gäller
menstruation,
med oss lärare.
Men genom
satsningen har
de fått modet att
komma till oss
Charlotte Apeku Abena, grundskolelärare.
när som helst när
de står inför några problem,
säger Gifty Osei Asantewaa.

SVART RING MOT BARNÄKTENSKAP
De senaste två åren har vi tillsammans
samlat in cirka 2,4 miljoner kronor till
arbetet med att stoppa barnäktenskap.
Runtom i landet vandrar över 12 000
fantastiska människor omkring med
sina händer prydda med svarta ringar
– symboler som visar att de inte vill
se fler barnbrudar. Detta projektet har
möjliggjorts tack vare er.

Stärker familjers ekonomier.
En vanlig orsak till barnäktenskap är att familjer inte har råd
att låta alla sina barn gå i skolan, och då väljer de att gifta
bort sina döttrar för att inte behöva betala för skolgång och
uppehälle. I arbetet ingår därför även att utbilda kvinnliga
och manliga företagare om effektiva jordbruksmetoder och
hushållsekonomi. Detta för att kunna förbättra den
ekonomiska säkerheten för flickor och deras familjer.

Arbetet gör skillnad.
Charlotte Apeku Abena vittnar om att satsningen gör skillnad
och håller med Gifty Osei Asantewaa när det gäller elevernas
minskade blygsel och rädsla.

– Jag kan med säkerhet säga att genom utbildningsträffarna
som hållits på skolan är eleverna inte längre lika blyga eller
rädda för att dela sina problem med oss. Det är ett faktum
att barnäktenskap finns i vårt samhälle, men jag hoppas att
barnen ska utbilda sina föräldrar om vad de lärt sig på våra
möten. Då kan vi skapa förändring.

#ingaflerbarnbrudar

– Det är mitt mål att vi i slutet av satsningen kommer kunna
utrota barnäktenskap i vårt lokalsamhälle helt, konstaterar
Gifty Osei Asantewaa.

Gifty Osei Asantewaa, grundskolelärare.
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BARNÄKTENSKAP

Personliga engagemang
Vi frågade fyra av de många som köpt
The Hunger Projects svarta ring mot
barnäktenskap: Varför är
barnäktenskap en viktig fråga för dig?

Fler barnäktenskap
i spåren av pandemin.
Trenden var lovande – antalet barnäktenskap i världen minskade. 25 miljoner
barnäktenskap beräknas ha stoppats de senaste tio åren. I Indien halverades
antalet barnäktenskap under samma period. Sedan kom pandemin. Nu varnar
Unicef för att ytterligare tio miljoner unga flickor kommer att giftas bort före
2030, utöver de 100 miljoner barnäktenskap som redan väntats detta årtionde.
Unicef varnar i en rapport släppt i mars 2020 för att faktorer som
skolstängningar, ekonomiska problem och att föräldrar dött på
grund av pandemin ökat risken för barnäktenskap för världens
mest utsatta flickor. Nu riskerar ytterligare tio miljoner flickor att
bli berövade på sin barndom genom barnäktenskap.
– Covid-19 har förvärrat en redan svår situation för flickor
världen över. Stängda skolor, att isoleras från vänner och ökad
fattigdom har hällt bensin på en brasa som vi redan kämpade
för att släcka, säger Henrietta Fore, UNICEF:s högsta chef.

Den ondla
cirkeln.

Shebba Kpegouni,
Örebro
– I landet där jag
kommer från, Togo,
är barnäktenskap
fortfarande en aktuell
fråga. Jag har sett och
hört barn giftas bort
innan de ens gått ut
grundskolan – barn som
tvingas leva ett olyckligt
liv med vuxna män.
Jag tycker att barn ska få gå i skolan, utbilda sig och
förverkliga sina drömmar. Varje person ska kunna välja
vem hen vill leva med, om hen ens vill leva
tillsammans med någon.

Barnäktenskap och hunger.
Flickor som gifts bort i ung ålder föder ofta barn när de är
väldigt unga. Deras kroppar är inte tillräckligt utvecklade,
och deras barn föds in i undernäring. De patriarkala strukturerna
i länder där barnäktenskap är vanligt blir ett hinder för flickor
från att utvecklas ordentligt. Flickor blir ammade mindre, får äta
sist vid middagsbordet och hindras från att gå i skolan. Att se till
att flickor inte gifts bort, utan får gå kvar i skolan, är därför ett
viktigt steg för att skapa en värld fri från hunger.

Emiline Méry,
Lund
– Bara att höra ordet
barnäktenskap
väcker en stark
obehagskänsla i mig.
Det är fruktansvärt
och inget som någon
borde behöva utsättas
för. Men arbetet mot
barnäktenskap känns
också som en nödvändig start för att öka jämställdheten
i samhället och framför allt för kvinnor. Den kampen
börjar ju självklart med att de från första början själva får
välja vem de vill gifta sig med, om de nu överhuvudtaget
vill gifta sig.

Emma Eriksson,
Björklinge
– Barn ska få vara barn. De har rätt till trygghet,
familj och hälsa. Det finns massor av barn som
far illa och det måste få ett stopp.
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Mina Johansson Dahl, Abisko
– När vi kommer förbi detta mönster och står upp för
att alla barn har rätt till sin egen uppväxt sätter vi en
standard för kommande generationer. Som kvinna är
det lätt att sätta sig in i den fruktansvärda situation
små flickor utsätts för. Vi måste sätta nya traditioner
framåt.

KÖP DIN SVARTA RING
thehungerproject.se/gavoprodukter/
200 kr/ring (inkl.frakt)
Genom att köpa den svarta ringen
bidrar du till The Hunger Projects
arbete för att flickor inte ska giftas bort.
Ringen har vi fått av Ur&Penn och
intäkterna från försäljningen går till
våra program för att stärka flickors
rättigheter genom information och
utbildningar om vikten av att låta
flickor gå i skolan och om farorna
med skadliga traditioner som
barnäktenskap och hemgift.
För att sprida ordet, dela i sociala
medier när du bär ringen med hashtag
#ingaflerbarnbrudar.
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Fakta: vatten

Bristande tillgång till rent dricksvatten är ett växande
problem världen över. Ohållbara distributionssystem
för vatten och livsmedel försämrar många människors
hälsa och livskvalité. Avsaknaden av rent dricksvatten
är ett hinder för bl a skolgång och ekonomisk tillväxt.

Foto: Wayout.

Revolutionerande mikrofabrik
ska trygga vattenförsörjningen i Uganda.
Vid Namayumba epicenter strax utanför Kampala i
Uganda står en märkvärdig maskin. Eller egentligen
är det inte en maskin, det är en mikrofabrik som
kan rena alla typer av vatten på plats – även
havsvatten. Den ska trygga vattenförsörjningen i
området och generera arbetstillfällen. Och planen
är att Namayumba bara är början.
Mikrofabriken är en skapelse signerad det svenska
sustaintech-företaget Wayout. Samarbetet med The Hunger
Project i Namayumba är tänkt att vara pilotavsnittet för en
framtida lansering av mikrofabriker vid The Hunger Projects
verksamhetsområden i Afrika.

"Vatten är liv”.

– Vi är mycket stolta och glada att få lansera vårt koncept
tillsammans med The Hunger Project. Mänsklighetens stegrande
utmaningar med ekonomiska klyftor, klimatförändringar och
pandemier har till stora delar skapats genom att föråldrade
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system för produktion och distribution av livsmedel
upprätthålls. Om det är något vi lärt oss
2020 så är det att det inte längre är
möjligt att förlita sig på globala
värdekedjor. Vi måste bryta mönstret,
vi behöver börja producera lokalt och
bli självförsörjande på hållbart sätt.
Vatten är liv, säger Ulf Stenerhag, vd för
Wayout.
Med hjälp av mikrofabrikernas teknologi och distributionssystem
skapas också affärsmöjligheter för konkurrenskraftig lokal
försäljning av vatten för de som bor i området kring Namayumba.
På detta sätt ökar den lokala användningen av rent vatten – och
därmed också folkhälsan och samhällsutvecklingen i området.
– Vi är väldigt entusiastiska över samarbetet med Wayout. Den
här tekniken kommer inte bara förbättra levnadsstandarden
genom rent vatten utan också generera inkomster till epicentret

Fakta: Mikrofabriken
och ha en positiv inverkan på miljön. Konceptet kommer
definitivt att dramatiskt förbättra livet
för de som lever här, säger Dr Daisy
Owomugasho, Regional Director East
Africa på The Hunger Project.

Gynnar hela samhällen.

– Vi är oerhört glada över detta
innovativa partnerskap med Wayout.
Effektivare användning och hantering
är avgörande för att möta den ökade
efterfrågan på rent dricksvatten. Förändringar i klimatet som
resulterar i längre torrperioder eller översvämningar bidrar till
att vattenförsörjningsmönstren blir oförutsägbara. Tillsammans
med Wayout vill vi både öka tillgången till rent vatten i området
och minska avståndet som i huvudsak kvinnor behöver gå för
att hämta vatten. Det ger dem mer tid för sina personliga
eller ekonomiska aktiviteter vilket gynnar hela familjer och
samhällen, säger Malin Flemström, vd på The Hunger Project.

De soldrivna mikrofabrikerna renar alla typer av
vatten lokalt, till och med havsvatten. Det renade
vattnet mineraliseras och distribueras i kärl i rostfritt
stål. Kärlen och mikrofabrikerna är uppkopplade i
egna fristående datanätverk där datan används för att
garantera vattnets kvalité och optimera kretsloppet
med distribution i återanvändbara kärl. Vatten
förpackat i plastflaskor använder nämligen 2 000
gånger mer energi än kranvatten, och varje dag
transporteras och säljs 1,4 miljarder plastflaskor,
varav mindre än tio procent återvinns. Varje
mikrofabrik eliminerar upp till 200 000 plastflaskor
och upp till åtta ton koldioxid per månad.
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SAMARBETE

PERSONLIGT

Foto: Matsmart.

Frida Ronge: “Det handlar om att se
värdet av det man skapar tillsammans.”
Min karriär började med begränsade förutsättningar. Det födde
stor kreativitet och ett lösningsorienterat tänk. Lyckan blev
människor i min närhet som trodde på mig. Som stöttade mina
idéer och trodde på att jag kunde skapa förändring. Med deras
förtroende kom drivkraften att leverera. Det ledde till positiva
resultat, ännu mer drivkraft och större mod. Det där modet har
varit bra att ha med mig på vägen.
2019 kom jag i kontakt med The Hunger Project. Jag fastnade
direkt för deras syn på människan – att varje människa kan vara
med och bidra till att förändra världen genom sin egen drivkraft.
Jag är väldigt glad för, och stolt över, vårt samarbete. Det känns
härligt att kunna bidra till något som inte bara är miljömässigt
hållbart utan som faktiskt frigör människors potential och utvecklar hela samhällen.
I början av 2020 fick jag möjligheten att resa till Ghana med The
Hunger Project. Vi besökte människor som skapat stora positiva förändringar för sig och sina familjer. Genom utbildningar,
mikrofinanslån och framför allt genom att stötta varandra bygger
de upp verksamheter, kommer på nya idéer och hittar lösningar
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på problem som gynnar hela samhället. Jag kände igen mig i
känslan de beskrev, att skapa något utifrån små förutsättningar,
och självförtroendet som kommer med det.
Resan, och särskilt människorna, inspirerade mig på så många
sätt. Framför allt slogs jag av deras gemenskap och sammanhållning. Och att det inte handlar om hur mycket man har, utan
om att se värdet av sitt
bidrag i det man kan
skapa tillsammans. The
Hunger Project visar att
man med väldigt små
bidrag kan förändra
människors liv. Att man
med en liten möjlighet
kan frigöra kreativitet,
som i sin tur leder till
stor utveckling. Precis
som det gjorde för mig i
början av min karriär.
/Frida

Tillsammans mot ett trasigt matsystem.
Förra året lanserades ett nytt strategiskt samarbete mellan The Hunger Project Sverige och
Matsmart, webbshopen som säljer produkter som annars riskerar att slängas. Den gemensamma
visionen för partnerskapet är att minska hunger och skapa ett mer hållbart matsystem.
Insatserna samlas runt Matsmarts nya egna varumärke: By Motatos.
Under varumärket By Motatos ryms basvaror med noll svinn som
vision. När kunder handlar dessa varor går en procent av vinsten
från försäljningen till The Hunger Project. Grundidén med
samarbetet är att stärka arbetet mot hunger.
– Inför lanseringen av vårt eget matvarumärke By Motatos ville vi
göra rätt från början. För oss handlar det dels om att ta fram och
sälja produkter utan överskott eller svinn, men också om att ge
något tillbaka, säger Hanna Thofelt Lindström, Head of
Communications and Sustainability på Matsmart.
Partnerskapet är ett litet steg på vägen mot att förändra ett ohållbart
matsystem. Idag produceras över en miljard ton mat som inte äts
upp samtidigt som över 800 miljoner människor lever i kronisk
hunger. Att minska matsvinnet kommer inte ensamt att lösa
hungerproblematiken, men det går inte att blunda för
matsystemens stora påverkan på vår planets framtid. Alla
måste ta ansvar för maten vi producerar.
– Vårt matsystem är idag trasigt och vi vill vara med och ändra på
det, som att det produceras stora mängder mat som aldrig äts upp

samtidigt som många människor
inte har tillräckligt, säger Hanna
Thofelt Lindström.
Hittills har samarbetet fått god
respons och att kombinera
Matsmarts starka plattform med
The Hunger Project expertis om
hungerfrågan verkar vara ett
Hanna Thofelt Lindström.
vinnande koncept. By Motatos har
hittills genererat 100 000 kr till The Hunger Project, och det finns
utrymme för utveckling. Det gemensamma målet är att samarbetet
ska växa, gärna till att resultera i det dubbla eller trippla, under 2022.
– Vårt samarbete med Matsmart innebär att vi kan göra ännu mer
för att minska hungern internationellt, och dessutom skapa
medvetenhet kring hungerfrågan här hemma, säger Malin
Flemström, vd The Hunger Project Sverige.
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Privata engagemang.
I The Hunger Projects kampanj Årets julvärld – en värld fri från hunger fick Zinat Pirzadeh, Frida Ronge, Yankho
Kamwendo, Pa Modou Badjie, Martin Lidberg, Mackan Edlund och Rickard Olsson hänga julkulan – årets julvärld,
i granen. Med kampanjen ville vi uppmärksamma de 800 miljoner människor världen över som lever i kronisk
hunger. Varje gran som pryddes med vår julvärld var ett steg på vägen till att få ett slut på världshungern.

Nelly Fransson: "Det
pratas för lite om hunger".
Du tvekade inte att ställa upp i The Hunger Projects kampanj
med vårt halsband för en värld fri från hunger. Berätta!

RICKARD OLSSON
Programledare i radio och tv

– Anledningen till att jag valt att engagera mig är att jag tycker
att hunger är något det pratas för lite om. Då jag har en stor
plattform och når ut till många människor var det självklart för
mig att delta i kampanjen. Ingen ska behöva gå hungrig.
Hade du någon relation till oss innan vi kontaktade dig?

Varför valde du att ställa upp i
The Hunger Projects julkampanj?

– Det handlar om medmänsklighet, empati och förståelse för våra medmänniskor som
har det svårt. Jag själv har varit krigsbarn och jag har varit på flykt från barnäktenskap.
Jag har levt under utvisningshot i Sverige medan jag väntade på uppehållstillstånd, så
jag vet hur det är att ha det väldigt kärvt och knapert. Jag vet vad hunger innebär. Jag
önskar att ingen människa skulle behöva se sitt barn hungrigt. Ingen människa skulle
behöva leva i hunger. Mat finns, men det delas inte rättvist.
Zinat Pirzadeh

– Nej faktiskt inte. Men jag är glad att ni hörde av er och att jag
fick delta i kampanjen och nu är mer upplyst om ämnet.
Varför är en värld utan hunger en viktig fråga för dig?
– En värld utan hunger är viktig för mig för att jag tycker att alla
förtjänar samma förutsättningar. Ingen förtjänar att gå hungrig
och jag tycker att mat på bordet är en mänsklig rättighet.

– Om man kan göra
någonting för att
förändra världen, så
ska man göra det. Jag
läste någonstans att en
människa också är
skyldig till de goda
gärningar hen inte gör.
Så om jag nu får
chansen att göra det
här, så är det självklart
jag ska göra det.
Rickard Olsson

Vilka reaktioner har ditt engagemang mot hunger väckt hos
din omgivning? Har det gett upphov till nya diskussioner?
– Jag använder sällan smycken men har använt detta flitigt
och därför har det också kommit på tal. Och då har jag kunnat
förklara vad det står för och alla har tyckt att det är fantastiskt.
Mycket bra idé för att lyfta diskussionen.
Halsbandet finns i The Hunger Projects webbshop.
Foto: Privat.

– Det är en jätteviktig sak, så det var inte så mycket att fundera på.
Alla ska få ha möjligheten att äta sig mätta. Det är hemskt att barn
och vuxna dör av hunger runt om i världen.
Mackan Edlund

ZINAT PIRZADEH
Komiker och författare

MACKAN EDLUND
Programledare och poddare
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Ställer du dig
bakom hungermanifestet?

Folkrörelsen för en
värld utan hunger.

Vill du vara med i folkrörelsen för en värld
utan hunger? Välkommen till sidlinjen. Här är
det inte vi som står i centrum. Det är dags att
ändra perspektiv. Att kliva åt sidan. Fundera
kring dessa punkter och ta med dig dem i din
kamp för en värld utan hunger.

“Ingen tar ansvar för att avskaffa världshungern. Vi tar ansvar för det.
Och vi ska skapa en rörelse för andra människor att ta ansvar för det.”
Ur denna vision föddes The Hunger Project. Enligt

historien slogs vid uttalandet näven hårt i bordet, nu var
det nog. Med detta som utgångspunkt satte en samling
eldsjälar bollen i rullning. Idag, 45 år senare, växer sig
den då föreställda rörelsen sig allt starkare – folkrörelsen
för en värld utan hunger.
Kanske var organisationens grundare medvetna om
kraften i kollektivet, om hur människor som går samman
kan förändra världen. När människor bestämmer sig och
arbetar tillsammans mot gemensamma mål sker något
stort. Genom historien har vi sett hur folkrörelser lett
till stora förändringar, både socialt och politiskt.
Människor som kämpat för kvinnors rättigheter, för
bättre arbetsvillkor och för jämlikhet. Ungdomar som
demonstrerar mot bristande klimatpolitik och grupper
som står upp för rättvisa - alla har de gjort avtryck.

Folkrörelsen för en värld utan hunger drivs av

människor som vet vilken förändring som krävs. Den
drivs av människor som lever i hunger, de som vet vilka
problemen är och vad som behövs för att lösa dem.
Miljontals människor deltar varje dag genom att kämpa
för allas grundläggande rättigheter. I lokalsamhällen
träffas invånare för att diskutera sina rättigheter och
möjligheter att förändra. De kämpar för rätten till
demokrati, arbete och utbildning – rätten till mat.

1. Jag stöttar folkrörelsen för en värld
utan hunger, men jag leder den inte.
Jag lyssnar på dem som varje dag kämpar för
att ta sig själva, sin familj och sitt samhälle ut ur
hunger och fattigdom. De vet vilka problemen
är och vad som krävs för att lösa dem, inte jag.

I folkrörelsen för en värld utan hunger kommer styrkan
inifrån, och lokala röster får ljuda högst. Människor i
hunger är experter på hunger. De skapar välgrundade
beslut och långsiktiga lösningar. Nerifrån och upp, inte
uppifrån och ner – ett gräsrotsperspektiv helt enkelt.
Genom att utgå från befintliga styrkor och resurser
istället för svagheter kan samhällen växa sig starka, från
hopplöshet till hoppfullhet.

2. Jag står upp mot den förlegade synen
på människor i fattigdom som offer.
Jag står inte över någon. Människor som lever
i hunger och fattigdom är inte maktlösa. Inte
heller ber de om att bli räddade. De är en del
av lösningen, inte problemet.

The Hunger Projects arbete utgår alltid från lokalt ägda
mål och visioner – de som är förankrade i verkligheten.
Med det angreppssättet kan organisationen stötta
individer som tar sina samhällen ur hunger och
fattigdom. De är kraften som tar rörelsen framåt, men
vi bör alla stå enade.

3. Jag rannsakar mig själv och erkänner
mina misstag.
Jag vet att jag inte är felfri, men jag vill lära av
mina misstag. Jag accepterar att jag har
mycket att lära och är ödmjuk i min okunskap.

Grundarna hade rätt, någon måste ta ansvar. Men

denna någon innefattar oss alla. När alla jobbar mot
samma mål kan verklig förändring ske – när vi går
samman förändrar vi världen. Rörelsen mot hunger är
aktiv över hela världen, varje timme och varje minut.
Att engagera dig i The Hunger Project är ett sätt att vara
med i kampen.

4. Jag är försiktig med att berätta
andras historia.
Den enda berättelsen jag äger är min egen.
Jag kan omöjligt förstå någon annans situation
fullt ut. Jag lyfter gärna andras berättelser, men
visar respekt genom hela processen.

Tack för att du stöttar folkrörelsen för en värld
utan hunger.

5. Jag kliver ner från min piedestal.
I hungerfrågan är jag ingen hjälte. Jag tar
ett steg åt sidan och ger plats till de verkliga
hjältarna, de som kämpar för sin rätt till mat.
Jag är självkritisk och försöker förstå min roll
i rörelsen.
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Starta din egen insamling på
egeninsamling.thehungerproject.se

Foto: Sujata Khanna.
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Ett steg i taget
mot en värld fri från hunger.
Att hungern går att avskaffa, det har The Hunger Project trott på redan från start. Men för att nå
dit måste man vara beredd att ha ett flexibelt förhållningssätt och anpassa sig efter utmaningar
som uppstår på vägen. Det är lite som att bestiga ett berg i tjock dimma, Du måste ta sikte på en
avsats, klättra till den och därifrån ta sikte på nästa. Ett steg i taget.

The Hunger Projects strategi går ut på att alltid utgå från
vad som saknas istället för vad som är fel. Vad saknas
ur ett globalt perspektiv som om det fanns där skulle ta
oss ett steg närmare en hungerfri värld? Detta har hittills
präglat organisationens arbete genom fem faser. Låt oss
backa bandet.

1
30

3

1977-1986

1997-2006
Vad saknas? Någon som
lyfter det faktum att
underliggande sociala
förhållanden där kvinnor
marginaliseras och
berövas på makt bidrar till
världshungerns existens.
Vår respons! Att alltid utgå från
kvinnor i vårt arbete och låta dem
ta större plats i samhällen.

4

2006-2017
Vad saknas? Uppskalning av det arbete
som faktiskt fungerar för att kunna nå FN:s
globala mål – inte fler pilotprojekt.
Vår respons! Att vidareutveckla och skala
upp epicenterstrategin för att demonstrera ett
alternativ av utvecklingsarbete som ger effekt.

5

2017-2026
Vad saknas? En värld där alla får makt
över sin egen utveckling, och att fler
organisationer går samman för att ta ett
stort kliv ditåt.
Vår respons! Att katalysera denna
process och vara gnistan som tänder
stubinen. När fler ansluter till rörelsen och
jobbar mot samma ändamål kommer vi till
slut nå dit – till en värld utan hunger.

Vad saknas? En organisering av människor
som står upp för en värld fri från hunger
och talar med en stark gemensam röst.
Vår respons! Att skapa ett nätverk genom
att samla in namnunderskrifter på gator
och torg, samt samordna olika delar av den
internationella utvecklingsbranschen och få
alla att jobba i samma riktning, för en värld
utan hunger.

2

1987-1996
Vad saknas? Förutsättningar för
människor som lever i fattigdom att
avskaffa sin egen hunger.

Genom dessa faser har The Hunger Projects mål alltid
varit detsamma, men vägen dit har sett olika ut. Som
organisation har vi i omgångar behövt omvärdera och
anpassa vårt arbetssätt efter utmaningar som uppstått
på vägen. Det är omöjligt att förutspå vilka hinder som
gömmer sig i dimman. Men om vi fortsätter vårt arbete
kommer till slut dimman lätta och vi inte behöva finnas.

Vår respons! Lansering av ett nytt
förhållningssätt till internationellt
utvecklingsarbete: ett arbetssätt för att
tillsammans skapa och uppnå lokalt
ägda visioner och mål.
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Avsändare:
The Hunger Project
Lugnets Allé 1
120 65 Stockholm

Gåvor som
avskaffar hunger.
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Gåvokort
Ge bort ett fint gåvobevis till någon du tycker om.
150, 300 eller 500 kronor

Svart ring mot barnäktenskap
Genom att köpa den svarta ringen bidrar du till
The Hunger Projects arbete för att få ett slut på
barnäktenskap. 200 kronor

Symboliskt halsband
för en värld utan
hunger.
Halsbandet har vi fått av
Ur&Penn och intäkterna
går till vårt arbete för en
värld fri från hunger.
200 kronor

Alla intäkter går till The Hunger
Projects arbete för att avskaffa
världshungern.

Möjligheternas kokbok
Möjligheternas kokbok är en recept- och
inspirationsbok från The Hunger Project och
matkreatören Frida Ronge. 199 kronor

thehungerproject.se/gavoshop
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