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Avgränsning för rapporten
De resultat och effekter som vi delar i denna rapport 
är avgränsade till de verksamhetsländer med program 
som The Hunger Project Sverige finansierat under 
2021. I dessa program har vi arbetat i nära partnerskap 
med våra kollegor i Ghana, Uganda, Malawi, Indien och 
Bangladesh. De metoder och programstrategier som 
vi beskriver i rapporten är övergripande för hela den 
internationella organisationen. Vi delar alla visionen om 
en värld fri från hunger och att vägen dit är samhälls-
ledd utveckling. Det som är specifikt för den svenska 
organisationen är strategier och aktiviteter som rör 
insamling och kommunikation, vilket vi också beskriver 
i rapporten. 
 
Rapporten gäller för verksamhet under perioden  
1 januari 2021 till 31 december 2021.

Stiftelsen The Hunger Project Sverige är del av den 
internationella, politiskt och religiöst obundna organisa-
tionen The Hunger Project med verksamhet i 23 länder. 
The Hunger Project driver program i 13 länder samt 
insamling och kommunikation i 10 länder med målet att 
avskaffa den kroniska hungern i världen. Visionen är en 
värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor 
lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de 
själva har makt över. 

The Hunger Project Sverige aktiverar människor i Sverige 
att vara med i kampen mot hunger. Organisationen  
arbetar med informationsspridning, opinionsbildning 
och påverkan samt med insamling till de globala  
programmen från institutioner, privatpersoner och före-
tag. Utöver insamlings- och informationsverksamhet är 
The Hunger Project Sverige med och driver och finansierar 
program för att avskaffa hunger genom samhällsledd 
utveckling.

För en värld  
fri från hunger.
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Thomas Tibiita bor i byn Nakalama i östra Uganda. Foto: Martin Kharumwa.



EFFEKTRAPPORT s 2



Stiftelsen The Hunger Project Sverige
Organisationsnummer: 802010-8315

Hungern i världen fortsätter öka
Under flera decennier minskade hungern i världen. 
2014 vände utvecklingen och sedan dess har hungern 
istället ökat, en ökning som under pandemiåren 2020 
och 2021 blev dramatisk. Enligt rapporten State of Food 
Security and Nutrition in the World Report 2022 (SOFI) 
levde upp till 828 miljoner människor i hunger 2021 – en 
ökning med 150 miljoner människor sedan 2019 och 46 
miljoner sedan 2020. Världshungern är alltså tillbaka på 
samma nivåer som uppmättes för ett decennium sedan. 
Trots att mat är en mänsklig rättighet, vilket fastställs i 
flera av FN:s kärnkonventioner, lever upp till var nionde 
människa på jorden i kronisk hunger. 

Klimatförändringar, ökade konflikter och ekonomiska 
nedgångar är de övergripande orsakerna till att världs-
hungern ökar. Coronapandemin bidrog ytterligare till 
ökad hunger och synliggjorde sårbarhet och brister i de 
globala livsmedelssystemen. Processer som påverkar 
produktion, distribution och konsumtion av livsmedel 
har drabbats hårt vilket bidragit till att fler människor nu 
lever i hunger. 

Kraftsamling för förändring 
För att vända utvecklingen och avskaffa hungern globalt 
aktiverar The Hunger Project människor över hela 
världen, såväl de som lever i hunger som de som lever 
i rikare delar av världen. Alla behövs om världen ska bli 
fri från hunger, och hur varje individ bäst kan bidra till 
förändring beror på utgångsläge och möjligheter.

The Hunger Project är övertygade om att utvecklingen ut 
ur hunger måste ledas av dem som själva lever i hunger 
och fattigdom. Alla program utgår därför från samhälls-
ledd utveckling, där både problem och lösningar  
definieras lokalt. Vad som behövs för att avskaffa hunger 
ser olika ut i olika delar av världen – problemen och 
förutsättningarna skiljer sig åt, och så även lösningarna. 
Människor som lever i kronisk hunger måste ses som  
viktiga förändringsaktörer i avskaffandet av hunger – 
inte som passiva offer eller mottagare av hjälp.

Varför  
The Hunger Project?
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UTAN HUNGER, INGEN SVÄLT.
Till skillnad från svält är hunger ett kroniskt och 
konstant tillstånd som man kan leva med länge. 
Tillståndet leder till under- och felnäring, vilket 
i sin tur kan leda till undervikt, hämmad tillväxt 
och otillräckligt intag av vitaminer och mineraler. 
Kronisk 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. Att leva i  
konstant hunger innebär dessutom att fråntas 
rätten till utbildning, demokrati och ett jämställt 
liv där kvinnor och män har samma tillgång till 
makt, inflytande och resurser i samhället.  



Världshungern går att avskaffa 
Det långsiktiga målet med verksamheten är att The 
Hunger Project inte längre ska behöva finnas. För att  
nå dit krävs banbrytande och hållbara utvecklings- 
strategier som tillämpas över hela världen.
 

Samhällsledd utveckling är nyckeln
The Hunger Project utgår alltid från att varje människa 
har en inneboende handlingskraft som när den frigörs 
möjliggör både individuell och samhällelig förändring. 
När hela samhällen samarbetar och organiserar sig tar 
de också ansvar för sin utveckling. Beslut som fattas 
nära de människor som berörs blir de mest framgångs-
rika. The Hunger Project är övertygade om att hunger 
bara kan avskaffas genom samhällsledd utveckling, det 
vill säga utveckling som drivs av människor som själva 
lever i fattigdom och hunger. 

Effekterna av The Hunger Projects program är att 
kvinnor tar ledande positioner i sina samhällen, att 
människor (framför allt kvinnor) startar företag och 
säkrar en inkomst, att barn går i skolan och att barn- 
äktenskap stoppas samt att individer går ihop och 
förverkligar visioner för sina samhällen som därefter 
förankras hos beslutsfattare och myndigheter.

The Hunger Projects program skapar jämställda, lokalt 
ledda samhällen och lokala partnerskap som möjlig-
gör en hållbar utveckling. Detta ser vi som essentiella 
faktorer som behöver vara på plats för att en värld fri 
från hunger ska vara möjlig. Därför utgår all program-
verksamhet från tre grundpelare. 

1. Börja med kvinnor
En stor del av världens problem kopplade till hunger 
och fattigdom beror på att kvinnor inte har samma 
sociala och ekonomiska möjligheter som män. Kvinnors 
och flickors egenmakt är nyckeln till hållbar global ut-
veckling. I våra program utbildas kvinnor att bli besluts-
fattare, samhällsledare och entreprenörer på samma 
villkor som män. 

2. Gemensam grund och organisering
Genom att organisera sig kan människor arbeta till- 
sammans och kämpa mot samma mål. Vi skapar förut-
sättningar för människor att gå samman och ställa krav 
på ett bättre och mer rättvist samhälle. 

3. Stärkt lokaldemokrati
För att utvecklingen ska vara hållbar och långsiktig 
krävs att politiker, beslutsfattare och myndigheter lever 
upp till sina åtaganden. Vi påverkar myndigheter och 
regeringar för att förändra lagstiftning och policies som 
står i vägen för människors möjligheter att bli själv- 
försörjande. Vi utbildar människor i deras demokratiska 
rättigheter så att de kan göra sina röster hörda, utkräva 
ansvar och bli stärkta i sina medborgarroller.

2. Gemensam grund 
och organisering

1. Börja  
med kvinnor

3. Stärkt 
lokaldemokrati

EFFEKTRAPPORT s 4



Effekten vi strävar efter på lång sikt är att människor 
ska ha förutsättningar, kunskap och verktyg för att leva 
sina liv fria från hunger. För att nå det målet arbetar vi 
med ett helhetsgrepp kring flera olika programområden 
samtidigt. Hunger är ett holistiskt problem som är tätt 
sammankopplat med en rad olika utvecklingsfrågor, 
som bland annat hälsa, utbildning, klimatförändringar, 
konflikt, fattigdom, jämställdhet och social rättvisa. För 
att nå en hållbar utveckling krävs förändring inom alla 
områden.

Agroekologiskt jordbruk
Ett första exempel är vårt arbete kring agroekologiskt 
jordbruk i Uganda. På kort sikt leder insatserna till 
att småskaliga jordrukare i området får kunskaper 
i odlingstekniker och förhållningssätt som gör att 
deras skördar ökar och därför också inkomsterna från 
försäljningen av överskottet. På medellång sikt leder de 
nya odlingsteknikerna till att bondekooperativ startas, 
attityder kring kemikaliebaserat jordbruk förändras och 
kreativiteten bland jordbrukarna ökar. På ännu längre 
sikt leder projektet till en ökad motståndskraft mot 
klimatförändringar, ökad biologisk mångfald, ökade 
inkomster samt stabil och säker matförsörjning. Alla 
dessa faktorer har stor potential att leda till minskad 
hunger. Läs mer om insatserna i Uganda på sida 11.

Stoppa barnäktenskap
Ett andra exempel gäller våra insatser i Afrika och Asien 
för att stoppa barnäktenskap. Att utbilda flickor och 
pojkar i sexuell och reproduktiv hälsa leder på kort sikt 
till att färre flickor blir gravida innan de fyllt 18 år. Det 

innebär att de löper mindre risk att tvingas in i barn- 
äktenskap som en följd av att deras föräldrar kräver 
giftermål vid graviditet. På medellång sikt blir effekten 
att flickorna får gå kvar i skolan och därefter ha tillgång 
till högre utbildningsmöjligheter. På lång sikt leder detta 
till att fler kvinnor får större makt över sina liv och större 
möjligheter att försörja sina familjer. Eftersom de inte 
fött barn i ung ålder har de dessutom sett till att bryta 
den onda undernäringskedjan som ofta är en följd av 
barnäktenskap. Barn som föder barn skapar en spiral 
av undernäring som förhindrar hela samhällen och 
länder att ta sig ut ur hunger och fattigdom. Läs mer om 
insatserna på sida 10 och 13.

Kvinnors politiska inflytande
Ett tredje exempel är vårt ledarskapsprogram för 
folkvalda kvinnliga politiker i Indien. På kort sikt ger 
ledarskapsträningen kvinnor mod och kunskap att söka 
sig till politiska ledarpositioner i sina lokalsamhällen, och 
därefter får de verktyg för att genomföra sina politiska 
uppdrag. Kvinnor som tidigare inte blivit ansedda som 
individer med inflytande får göra sina röster hörda. 
På medellång sikt, under mandatperioden, fattar de 
folkvalda kvinnliga ledarna beslut som påverkar deras 
lokalsamhällen positivt. De satsar på infrastruktur, 
utbildning, sjukvård och flickors rättigheter. På ännu 
längre sikt blir kvinnorna eftersträvansvärda symboler 
för andra kvinnor och flickor som drömmer om att göra 
samma resa. Det skapas ringar på vattnet som leder till 
ökad jämställdhet i dessa starkt patriarkalt präglade 
samhällen, och därmed potentiellt också till minskad 
hunger. Flera studier visar nämligen att kvinnor som får 
makt strävar efter mål i likhet med hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030. Läs mer om insatserna I Indien på sida 14.

Exempel på effekter på kort, 
medellång och lång sikt.
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Janet Osew, Ghana. Foto: The Hunger Project.



Unionstrategin
I Bangladesh arbetar The Hunger Project i partner-
skap med lokala beslutsfattande organ och det lokala 
civilsamhället för att visa hur samhällen kan uppnå sina 
egna globala mål. Detta har utvecklats till ett paket av 
samhällsmobiliserande och kapacitetsbyggande  
aktiviteter som tillsammans kallas unionstrategin. Målet 
är att mobilisera samhällen för en inkluderande och 
lokal demokrati. 

Epicenterstrategin 
I nio afrikanska länder arbetar The Hunger Project med 
epicenterstrategin. Ett epicenter är ett samhällscenter på 
den afrikanska landsbygden – både en fysisk byggnad 
som tillhandahåller grundläggande samhällstjänster 
och en samlingsplats som katalyserar för utveckling. 
Epicentren drivs och ägs av invånarna i det närliggande 
området och omfattar i snitt 15 000 personer från 10-15 
byar. Målet med epicenterstrategin är att skapa själv- 
försörjande samhällen, fria från fattigdom och hunger, 
som på sikt inte behöver något externt stöd. 

Elected Woman Representatives-strategin 
The Hunger Project arbetar idag i sex delstater i Indien 
med att mobilisera människor, stärka kvinnors ställning 
som viktiga förändringsagenter och engagera lokala 
beslutsfattare. Den övergripande strategin kulminerar i 
Panchayati Raj-kampanjen och är kopplad till de lokala 

politiska val som hålls i Indien var femte år. Enligt lag ska 
minst en tredjedel av platserna reserveras för kvinnor, 
men ojämställdhet och diskriminering gör att kvinnor 
ändå inte kan delta på samma villkor som män. The 
Hunger Project driver ledarskapsutbildningar för kvinnor 
som ska ställa upp i val, kampanjar för att uppmuntra 
valdeltagandet bland kvinnor och utbildar folkvalda 
kvinnor under deras femåriga mandatperioder så att de 
kan utföra sina politiska uppdrag. 

Informationsstrategin & arbetet i Sverige 
En stor del av The Hunger Projects arbete, utöver 
programverksamheten, går ut på att öka kunskapen om 
hunger och dess lösningar. Den globala organisationen 
grundades för att informera om kronisk hunger, dess 
underliggande orsaker och hur den kroniska hungern 
skiljer sig från svält i humanitära kontexter. Detta upp-
drag är särskilt aktuellt nu när hungern återigen ökar. En 
viktig del av arbetet i Sverige är att förändra tankesättet 
hos individer från att se människor i fattigdom som 
passiva offer och mottagare, till att se dem som aktiva 
förändringsaktörer kapabla att lyfta sina samhällen ur 
hunger och fattigdom.

The Hunger Project Sverige utgår från förändringsidén 
som förenklat innebär att ökad kunskap om hunger 
leder till ökat engagemang som leder till ökad insamling 
till de globala programmen. För att skapa engagemang 
och debatt kring hunger arbetar vi med påverkan och 
opinionsbildning. 
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I Indien arbetar The Hunger Project med ledarskapsprogram för 
kvinnor som valts in i de lokala byråden. Foto: Sujata Khanna.

Våra program.



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 2021.

*15,8 miljoner år 2020.

2021 i siffror.

12 områden i Afrika nådde 
självförsörjning.  

• 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 till-
gång till grundläggande sanitet.

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

             Sapouy, Burkina Faso.

Hungern är helt avskaffad i  
två områden som The Hunger  
Project nu har lämnat. 

         Benin.

färre lever i hunger. 
Wakiso, Uganda.

2 292 kvinnor utbildades i smarta  
jordbrukstekniker för att  öka diversifieringen 
av grödor.

1 846 personer utbildades i metoder för att 
laga näringsrik mat. 

2 042 hushåll har etablerat köksträdgårdar 
vilket ger bättre tillgång till näringsrik mat. 
    
               Malawi.

färre hushåll lever  
under fattigdomsgränsen.  
  
     Ehiamankyene, Ghana.

90 % 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 de lokala byråden 
att leda utvecklingen för en värld fri 
från hunger.
                      
Indien.

80 %

21 200 personer deltog i kampanjer 
om mäns våld mot kvinnor.
15 000 år 2020.
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28 500 kvinnor deltog i ledarskaps-
utbildningar. 531 000 kvinnor har 
deltagit sedan 2008.
38 500 år 2020.

35 000 lokala volontärer  
utbildades.
48 000 år 2020.

50 600 personer deltog i 
utbildningar kring vatten, 
sanitet och hygien.
109 000 år 2020.

 

67 000 personer deltog i 
utbildningar i matsäkerhet.
84 500 år 2020.

färre lever i hunger. 
Wakiso, Uganda.62 %



Resurser och kostnader
De totala verksamhetskostnaderna för The Hunger Project 
Sverige uppgick 2021 till 24 710 000 kr. Detta inkluderar 
kostnader för administration och insamling. 

Den del av de totala kostnaderna år 2021 som avsåg 
ändamålskostnader och bidrog till de effekter som  
presenteras i denna rapport uppgick till 21 523 000 kr. 

Volontärer
Totalt i våra programländer har The Hunger Project nått 
och engagerat 35 000 lokala volontärer genom utbild-
ningar och aktiviteter som i sin tur nått ut till 12 miljoner 
människor i 11 700 lokalsamhällen. 

Anställda och givare
På global nivå hade vi under året 384 anställda. The 
Hunger Project Sverige inledde 2021 med sex anställda, 
varav vd var en. Under året har två nya medarbetare till-
kommit. The Hunger Projects medarbetare arbetar med 
ekonomi, insamling, kommunikation, program- 
utveckling och påverkan. Vi hade totalt fem praktikanter 
under året. Vi rekryterade 122 nya månadsgivare under 
2021, varav 111 av dem fortfarande är månadsgivare i 
skrivande stund. Totalt hade vi 509 månadsgivare i slutet 
av 2021.
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"Innan vi började organisera oss i The Hunger Projects 
aktiviteter hade kvinnorna här inget hopp. Nu har det skett 
en stor förändring, kvinnor och män delar på ansvaret för 
hemmet och familjen. Vi planerar framtiden tillsammans 
med våra män." – Sarah Ama Oduro, Asenema, Ghana. 
Foto: The Hunger Project.



Epicenterstrategin är en metod för att avskaffa hunger 
och fattigdom på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart 
sätt. Det handlar om att skapa folkrörelser på den  
afrikanska landsbygden där byar går samman för att ta 
sig ur hunger och fattigdom tillsammans.

  12 epicenter i Benin, Burkina Faso, Ghana, Malawi och 
Uganda nådde självförsörjning under 2021. Det innebär 
att invånarna vid epicentrena är självgående i sitt arbete 
med att avskaffa hunger – The Hunger Project lämnar 
därför området. För att självförsörjning ska uppnås 
behöver ledarskapet i epicentret vara effektivt, jämställt 
och demokratiskt valt. Kvinnor ska vara stärkta med 
självförtroende och kompetens och inneha ledande 
positioner i lokalsamhället. Själva byggnaden, epicentret, 
ska vara färdigbyggt och ägas av epicentermedlemmarna. 
Där ska finnas skola, matbank, hälsoklinik, vatten samt 

en officiellt certifierad och självförsörjande mikrokredit-
bank.  

I de 12 områden som nådde självförsörjning 2021 har 
hungern minskat med 21 procent. I två områden i Benin 
är hungern dessutom helt avskaffad. 30 procent färre 
hushåll lever under fattigdomsgränsen och antalet 
barnäktenskap har minskat med 40 procent. Dessutom 
har 40 procent fler hushåll tillgång till grundläggande 
sanitet.
 
Utvärdering av strategin
Epicenterstrategin är på flera sätt guidande för The 
Hunger Projects lärandeprocess och nyligen har en 
omfattande utvärdering gjorts av två epicenter för att 
följa upp hur det gått efter att de nått självförsörjning. 
Utvärderingen gjordes tre år efter att The Hunger Project 
officiellt lämnat områdena. Utvärderingen visade att 
epicentren i ett tidigare skede behöver säkra en tryggad 
och långsiktig inkomstkälla, vilket är en förutsättning för 
att kunna driva epicentrets verksamhet vidare (vård- 
klinik, mikrofinansbank, skola, samlingssal, utbildningar). 
Vidare framkom att epicentrens organisationsstruktur 
var bevarad och att kvinnor fortfarande höll ledande 
positioner i kommittéer och styrgrupper. 

Självförsörjande 
samhällen på Afrikas 
landsbygd.
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Folkrörelser i  
Ghana motverkar 
både hunger och  
barnäktenskap. 
 
The Hunger Project har arbetat i Ghana i snart 20 år, 
och investeringarna används till att främja folkrörelser 
på landsbygden där byar går samman för att ta sig ut ur 
hunger och fattigdom tillsammans.

Boti epicenter mot självförsörjning 
I Boti i östra Ghana driver The Hunger Project tillsammans 
med lokalsamhället ett epicenter som förväntas nå själv-
försörjning i slutet av 2022. Det innebär att invånarna 
vid epicentret snart är självgående i sitt arbete med att 
avskaffa hunger. För att förbereda för självförsörjning har 
fokus under 2021 varit att utbilda och rekrytera volontärer 
och ledare så att de efter självförsörjning har kunskap 
och möjlighet att fortsätta genomföra utbildningar  
baserade på de behov som finns i området. Volontärerna 
har genomgått utbildningar inom områden som näring 
och hälsa, jordbruk, jämställdhet samt hushållsekonomi. 
Den utvärdering som genomfördes i slutet av 2020 visade 
på ett behov av att säkerställa tillgång till rent vatten i 
området för att främja bättre hälsa. Därför har det under 
året genomförts kampanjer och möten med lokala  
beslutsfattare så att resurser tillsätts för att möta de 
behov som epicenterledningen identifierat. Totalt deltog 
35 personer från epicenterområdet i påverkansinsatsen. 

Obenyemi epicenter mot självförsörjning 
Precis som för Boti epicenter initierades mobiliseringen 
av Obenyemi epicenter 2009. Obenyemi nådde själv- 
försörjandestatus 2020 men The Hunger Project har fort-
satt närvaro i området för att stegvis avveckla aktiviteterna, 
något som vanligtvis pågår under två år från det att ett 
epicentret når självförsörjning. Bland annat organiserades 
under 2021 möten med epicenterledningen för att följa 
upp den fortsatta utvecklingen.

Projekt för att stoppa barnäktenskap
I Ghana arbetar The Hunger Project dessutom intensivt 
med flickors rättigheter, bland annat i ett projekt mot 
barnäktenskap där flickor, pojkar, lärare, sjukvårdspersonal, 
religiösa, traditionella och politiska ledare samt vårdnads- 
havare utbildas i frågor kopplat till sexuell reproduktiv 
hälsa och barns rättigheter. Under 2021 har The Hunger 
Project i Ghana arrangerat flertalet utbildningstillfällen 
om de negativa effekterna av barnäktenskap och om de 
skadliga normer som bidrar till ojämlikhet mellan könen. 
Totalt 1 547 personer deltog under året.

Regina Tetteh är jordbrukare och odlar bl.a. majs och 
ockra. Hon har gått The Hunger Projects mikrofinans-
program och genom det tagit lån för att expandera 
sitt jordbruk. Foto: The Hunger Project.
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I byarna Namayumba och Iganga i Uganda driver 
Naturskyddsföreningen och The Hunger Project Sverige 
projektet “Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk”.  
Projektet finansieras av Postkodlotteriet och syftar till 
att ge småskaliga jordbrukare metoder för att ställa om 
till ett ekologiskt jordbruk utan kemikalier. Metoden 
som används kallas agroekologi och är ett sätt att öka 
den biologiska mångfalden och matsäkerheten på samma 
gång. Tanken är att efterlikna naturliga ekosystem för att 
skapa hållbara jordbrukssystem. Projektets kärna är de 
agroekologiska demonstrationsjordbruken vid respektive 
epicenter där workshops och utbildningar hålls.

De 229 jordbrukarfamiljer som projektet vänder sig till 
har under året deltagit i utbildningar på demonstrations- 
odlingar vid Namayumba och Iganga epicenter, samt 
fått individuell rådgivning vid sina egna gårdar. På 
de småskaliga jordbrukarnas gårdar och fält finns nu 
hög biologisk mångfald med mängder av olika sorters 
grödor, samt flera olika sorters djur. Åtta bondekooperativ 
har skapats med syfte att underlätta försäljning och 
förädling av ekologiskt certifierade jordbruksprodukter. 
Kooperativen har sett en ökning på 20–30 procent av 
den egna genomsnittliga inkomsten till följd av ökade 

skördar. Under 2021 sålde 64 procent av alla kvinnor 
och 32 procent av alla män produkter från den egna 
gården, vilket går att jämföra med projektets start då 
dessa siffror låg på 1,5 procent respektive 0,5 procent.
 
Ökade inkomster för jordrukare
Utvärderingar av projektet visar alltså att medverkande 
jordbrukarfamiljer fått ökad motståndskraft, ökade 
inkomster och ökad matsäkerhet som en effekt av  
insatserna. De som börjat med gårdsförsäljning av  
grödor har stora möjligheter att lämna fattigdomen 
bakom sig. Det har även visat sig att demonstrations-
jordbruken är mycket värdefulla för deltagarna och 
spelar stor roll för beteendeförändringar och minskad 
användning av kemikalier i jordbruket. Dessutom fungerar 
de som inspiration för liknande initiativ hos statliga och 
icke-statliga organisationer som kommer på besök. 
Slutligen är ett viktigt resultat från projektet den ökade 
kreativiteten som genomsyrar och syns genom fler 
initiativ samt fler och nya samarbeten, ofta initierade av 
de småskaliga jordrukarna själva.

Motståndskraftiga samhällen och  
ökad biologisk mångfald i Uganda.
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Med sin kärlek till jordbruk vill Thomas Tibiita, som beskriver sig själv som 
en passionerad bonde, skydda inhemska, traditionella grödor från att dö ut. 
Foto: Martin Kharumwa.



Rent vatten och  
förbättrad näring 
får fler barn att 
fylla fem i Malawi. 
 
I samarbete med WaterAid genomför The Hunger 
Project Sverige ett projekt som syftar till att minska 
barnadödligheten i Malawi genom insatser med fokus 
på näring, vatten, sanitet och hygien. Genom förbättrad 
hygien, ökad tillgång till rent vatten och mer näringsrik 
kost för gravida kvinnor och små barn ska projektet 
leda till att fler barn får en god start i livet. Det treåriga 
projektet (april 2019 till mars 2022) genomförs i 30 byar 
belägna i Zombadistriktet i Malawi och finansieras av 
Postkodlotteriet. 

Projektet har under 2021 bidragit till ökad matsäkerhet, 
tillgång till rent vatten samt till ökade kunskaper om 
små barns särskilda behov kopplade till hygien och 
näring. En viktig långsiktig effekt av arbetet är beteende- 
förändringar kopplade till projektets fokusområden som 
förväntas ha positiv inverkan bortom de som direkt är 
involverade i programmet. 
 
Förskolor och matlagningskurser 
De sex öppna förskolor som uppförts under projektets 
gång ger numera barn under fem år tillgång till närings-
riktig mat, löpande hälsouppföljningar och en kreativ 
miljö för lärande och utveckling. 

För att säkerställa barns näringsintag i hemmet har även 
matlagningskurser för vårdnadshavare arrangerats. 
Totalt deltog närmare 2 000 personer vid utbildnings- 
tillfällena under året och har därmed fått ökade kunskaper 
i hur man förbereder och tillagar näringsrik kost som 
möter små barns särskilda behov.
 
Praktiska utbildningar rätt metod
Utvärderingar av programmet har visat att praktiska lär-
tillfällen är av stort värde för resultatet och den fortsatta 
spridningen av metoderna som lärs ut. Att använda 
redan existerande strukturer för att nå ut med information 
till samhällena har visat sig vara både effektivt och upp-
skattat av befolkningen och lokala myndigheter. 
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"Vi har lärt oss mycket om vikten av att förbereda mat i en 
hygienisk miljö och med borrhålet så nära är det enkelt att tvätta 
händerna och hålla allt rent." – Chimwemwe Nandewe. 
Foto: Dennis Lupenga.



Agroekologiskt jordbruk i Uganda, 2018. Foto: The Hunger Project.
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The Hunger Project har arbetat i Bangladesh sedan 
1991. Hela 50 miljoner människor av landets 164 miljoner 
invånare (32 procent av befolkningen) kämpar med 
kronisk hunger varje dag, varav majoriteten är kvinnor 
och barn. 

Här fokuserar The Hunger Project på att mobilisera 
samhällen för en mer inkluderande och lokal demokrati 
samt på att stärka kvinnors rättigheter. Lokala kvinnliga 
volontärer utbildas för att i sin tur utbilda andra kvinnor 
om deras grundläggande rättigheter. Kvinnorna går även 
samman för att stoppa barnäktenskap och hemgift. 

Kampen mot barnäktenskap
I Bangladesh arbetar The Hunger Project särskilt med att 
stoppa barnäktenskap. Vi har grundat och leder nätverket 
National Girl Child Advocacy Forum (NGCAF) som bevakar 
och driver på förändring kring frågor som rör flickors 
rättigheter. Arbetet mot barnäktenskap och för flickors 
rättigheter är ett stort fokus för både påverkansarbetet 
och programmen i Bangladesh. I Bangladesh genomför 
The Hunger Project även kampanjen Safe Schools for 
Girls med målet att förhindra barnäktenskap och möjlig-
göra för fler flickor att stanna kvar i skolan.  

Aktiviteter under 2021
Under 2021 genomfördes 40 kampanjer i Bangladesh 
för att stoppa barnäktenskap som totalt nådde 1 234 
personer. Det hölls 1 161 föräldramöten för att mobilisera 
föräldrar till att förhindra flickors avhopp från skolan 
och på dessa deltog 5 327 män och 19 369 kvinnor. I 
Bangladesh stöttar dessutom The Hunger Project flickor 
och kvinnor från familjer som lever i fattigdom att bilda 
självhjälpsgrupper. Från och med 2020 har det bildats 
562 självhjälpsgrupper i landet med totalt 15 479  
medlemmar.

Lokal demokrati i 
Bangladesh.

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 barn- 
äktenskap 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.

Sammanlagt når The Hunger Projects verksamhet 3,7 miljoner människor i Bangladesh.
Foto: Mirjam Wulff.



Folkvalda kvinnor 
driver förändring
i Indiens lokalpolitik.
Med stöd av ForumCiv driver The Hunger Project Sverige 
utbildningsprogrammet "Folkvalda kvinnliga ledare" 
i regionerna Uttarakhand och Odisha i Indien – ett 
program som syftar till att få fler indiska kvinnor att 
ställa upp i lokalval till byråden och därefter utöva sitt 
politiska uppdrag på ett effektivt sätt. Vi stödjer även 
bildandet av federationer mellan de valda ledarna för 
att de ska kunna driva igenom sin politik med hjälp av 
varandra. Tillsammans kan kvinnorna säkerställa att 
den finansiering som finns tillgänglig för lokal utveckling 
möter de behov som finns i samhället. De långsiktiga 
effekterna blir att hunger och fattigdom minskar, fler 
barn får tillgång till utbildning och människors rättigheter 
säkras.

Under 2021 engagerades drygt 3 000 folkvalda kvinnliga 
ledare i programmet. Totalt arrangerades 349 möten i 
de två delstaterna för att utveckla trygga plattformar för 
samverkan mellan de folkvalda kvinnorna. I delstaten 
Uttarakhand genomfördes 68 utbildningstillfällen med 
fokus på kapacitetsutveckling i ledarskap och teknisk 
förvaltning samt 10 utbildningstillfällen för nuvarande 
och tidigare folkvalda ledare med fokus på mentor-
skap. I Odisha organiserades 60 utbildningstillfällen för 
potentiella framtida kvinnliga ledare där 1 000 kvinnor 
deltog och fick ökade kunskaper om valprocessen och 
hur nomineringar går till.

Ökad självsäkerhet och status
De folkvalda kvinnorna i programområdena värderas 
högt av folket, vilket visat sig i de byrådsindex som 
finns. Kvinnorna själva rapporterar att de blivit mer 
självsäkra efter att ha gått The Hunger Projects ledar-
skapsutbildning. De anger också i utvärderingar att 
de fått ökad kunskap om processerna och systemen i 
Panchayats. 

Agroekologiskt jordbruk i Uganda, 2018. Foto: The Hunger Project.
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”Jag vill ta tag i problem som handlar om kvinnors rättigheter. Jag vill få 
ett stopp på våld i hemmen och på barnäktenskap.” – Lokamma, folkvald 
politiker i byn Hokarna i delstaten Karnataka. Foto: Anurag Banerjee.
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En viktig del i The Hunger Project Sverige arbete är att 
sprida kommunikation och information om kronisk 
hunger samt ge röst åt människor världen över som 
lever i hunger. Ökad varumärkeskännedom är också 
en viktig del, då det är en förutsättning för att generera 
intäkter och nå ut med information, både på kort och 
lång sikt. Genom att arbeta med att stärka varumärket 
och öka synligheten tillsammans med investerare blir 
The Hunger Project en given samarbetspartner för 
hungerfrågan. 

Fotoutställning på Etnografiska museet
Under 2021 genomfördes en större informations- 
insats med finansiering av Sida genom ForumCiv. Syftet 
med projektet var att öka kunskapen om hur kvinnors 
representation i Indiens lokalpolitik påverkar jämställd-
hets- och demokratiutvecklingen i landet. Som en del 
av projektet inhämtade vi material från Indien i form av 
foton och intervjuer som visades upp på fotoutställningen 
“Folkvalda att leda” på Etnografiska museet i Stockholm 
under hösten 2021. I utställningen fick besökarna möta 
Lokamma, Shahida, Guthyamma, Laxmi, Jagadevi och 
Khublata – sex kvinnor som arbetat hårt för en plats i lo-
kalpolitiken. I samband med utställningen arrangerade vi 
seminarier om representation och politiskt deltagande. 

Med finansiering av Sida, genom ForumCiv, släpptes 
även under hösten 2021 rapporten “Unga makthavare 
om hunger”, som presenterar var riksdagens politiska 
ungdomsförbund står i frågor kring hunger, fattigdoms-

bekämpning och utvecklingssamarbete. Rapporten 
baserades på en enkät som de åtta riksdagspartiernas 
politiska ungdomsförbund besvarat, med frågor om 
hunger, hur hunger ska avskaffas och om Sveriges roll 
i det internationella utvecklingssamarbetet. Den 13 
oktober möttes ungdomsförbunden i en debatt för att 
presentera och argumentera för sina lösningar. Debatten 
hölls på Medelhavsmuseet i Stockholm. 

Påverkan och opinion 
The Hunger Project grundades för att informera om 
kronisk hunger, dess underliggande orsaker och hur 
den kroniska hungern skiljer sig från svält i humanitära 
kontexter. Ett uppdrag som är särskilt viktigt nu när 
hungern ökar. Organisationen har under året fortsatt att 
satsa på att utveckla det mediala arbetet och påverkans- 
arbetet. Under 2021 har vi skrivit nio debattartiklar som 
publicerats i lokalpress, tidningen OmVärlden och ETC. 
Utöver debattartiklarna har vår verksamhet lyfts i Om-
Världen och Landets fria tidning. Med debattartiklarna 
når vi ut både brett i landet och till individer verksamma 
inom vårt fält och syftet är att skapa intresse för hunger-
frågan samt uppmärksamma vår metod för att avskaffa 
hunger. 

Påverkansarbetet har stärkts genom anställningen av en 
ny medarbetare med fokus på påverkan och program. 
Det har bland annat möjliggjort en ökad aktiv närvaro i 
Concordnätverket, ett forum där civilsamhället samverkar 
för att driva påverkansarbete.

Kommunikationsinsatser i Sverige. 

Debatt med ungdomsförunden om rapporten "Unga makthavare om hunger" 
som hölls på Medelhavsmuseet i Stockholm. Foto: The Hunger Project.

Med finansiering av Sida, genom ForumCiv, släpptes under hösten 2021 
rapporten “Unga makthavare om hunger”. Foto: Unsplash.

Från vernissaget av fotoutställnigen "Folkvalda att leda" som visades på  
Etnografiska museet i Stockholm under hösten 2021. Foto: The Hunger Project.



Pandemin som pågått under stora delar av året har 
drabbat redan utsatta individer mycket hårt. Många 
framsteg som gjorts med de globala målen i Agenda 
2030 har stannat av. Upp till 828 miljoner människor  
levde i hunger 2021, vilket är en ökning med 150 miljoner 
människor sedan 2019. En utvärdering av året går inte 
att göra utan att ta pandemin i beaktande.

Pandemin har drabbat människor som lever i hunger 
och fattigdom hårt. Behovet av att bygga motstånds-
kraftiga samhällen, fria från hunger, har sällan varit 
större och tydligare. Många av de människor som nås 
av The Hunger Projects program lever på inkomster från 
småskaliga jordbruk och de har drabbats av höjda priser 
på utsäde och gödsel, vilket lett till mindre skördar. Ned-
stängda marknader har också lett till förlorad inkomst. 
Sammantaget har pandemin slagit hårt mot människors 
möjligheter till inkomst och att skaffa tillräckligt med 
näringsrik mat för sig och sin familj. 

Under pandemin har The Hunger Project prioriterat 
att skapa medvetenhet och förståelse för hur varje 
individ behöver skydda sig och sina medmänniskor. Vi 
har säkerställt tillgång till handtvättanordningar och 
länkat pågående humanitära insatser till de hushåll som 
behövt direkt stöd. Vi har intensifierat arbetet med att 
främja och utbilda i lokala lösningar för att öka mat- 
säkerheten och därmed minska risken att fler människor 
hamnar i undernäring eller svält till följd av pandemin. 
En viktig del har också varit att stärka lokalsamhällens 
gemenskap för att motverka stigmatisering, spridning av 
falsk information samt motverka våld mot kvinnor och 
barnäktenskap. 

Gällande epicenterstrategin i våra afrikanska program-
länder fortsätter vi att arbeta med rekommenda- 
tionerna från den utvärdering som genomfördes 2019 
vid två självförsörjande epicenters i Ghana och Malawi.   
Resultaten visade att båda samhällena fortfarande 
använder epicentertjänsterna de själva organiserat, till 
exempel mikrofinansbanken och matförrådet. Det fanns 
dock fortfarande många utmaningar inom området 
vatten och sanitet. Utvärderingen visade att workshops 
och utbildningar leder till ökad medvetenhet om  
frågorna, men för att förbättra tillgången till sanitet krävs 
mer än bara kampanjer: människor måste också ha 
råd med toalett. Undersökningen visade också att det 
finns utrymme för förbättringar gällande jämställdhet 
och ungdomars deltagande i samhällsaktiviteter. Den 
sociala infrastrukturen visade sig däremot fortfarande 
vara mycket solid. Epicentrena fungerade fortfarande 
som motorer för förändring som leds av folket själva och 
antalet motiverade människor som upplever att de har 
makt över sin egen framtid växte fortfarande stadigt.

Under 2021 har vi sett ett ökat fokus på hunger- och 
matsystemsfrågor i media. Organisationer som annars 
inte profilerat sig inom dessa frågor har äntrat nya  
domäner, vilket medfört att det blivit en större utmaning 
för oss att nå ut och synas. Däremot har det ökade foku-
set på hungerfrågan lett till större engagemang och för-
ståelse hos allmänheten i ämnet. Som organisation har 
vi insett vikten av att vara snabbfotade, proaktiva och 
nytänkande när det gäller att nå ut till våra målgrupper 
med budskap kring hunger och fattigdom. Vi behöver 
vara uppdaterade, inte bara inom våra ändamåls- 
frågor, utan också på omvärldshändelser i stort och 
smått, för att fortsatt vara relevanta och få en chans att 
synas i debatten.

Lärdomar från året. 

Guthyamma (andra från höger) blev nyligen, 22 år gammal, en av de 
yngsta byrådsmedlemmarna någonsin i Thogarsi. Foto: Sujata Khanna.
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Datainsamling.
The Hunger Project mäter resultat på kvartals-, års- och 
treårsbasis. Indikatorerna läggs in i ett digitalt system 
där anställda löpande uppdaterar det lokala arbetet i 
programländerna. Det vi mäter är: mål, inputs (finan-
siella och mänskliga resurser), aktiviteter (utbildning, 
workshops och samhällsledda projekt), outputs (antal 
utbildade personer, antalet genomförda projekt), out-
comes (ökad tillgång till resurser, stärkt kapacitet) och 
långsiktiga effekter (förbättrade försörjningsmöjligheter, 
utvecklade samhällen, förändringsprocesser).
 
Deltagande datainsamlingsmetoder
The Hunger Project arbetar med en datainsamlings- 
metod som kallas ”Participatory Monitoring and  
Evaluation”. Det som särskiljer denna metod från andra, 
och är en central del i vårt arbete, är att data åter- 
rapporteras tillbaka till samhället.

Deltagarna värdesätts på så sätt som mer än informations- 
källor. De blir aktiva i utvecklingsarbetet och får verktyg 
för att kunna bidra till att arbetet genomförs på bästa 
sätt. Genom metoden skapar vi en återkopplingsprocess 
som länkar samman vårt programutförande direkt med 
de förväntningar som finns i de samhällen vi verkar. 
För att lyckas arbetar vi alltid ur ett rättighetsbaserat 
perspektiv med lokalt ägarskap. I varje programland 
där The Hunger Project arbetar finns minst en anställd 
som är uppföljnings- och utvärderingsansvarig och som 
ser till att all data registreras i ett digitalt system. Den 
information som samlas in på gräsrotsnivå samlas ihop 
och analyseras globalt för att sedan skickas tillbaka till 
programländerna. Där synliggörs, granskas och disku-
teras hur programmen kan utvecklas och förbättras på 
lokal nivå.

Abraham Narh bor utanför Obenyemi, 
en by i östra Ghana en bit bort från Voltasjön. 
Foto The Hunger Project.
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