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Varmt tack till Jula AB - ledningen och 
medarbetarna - som under det som under 
det gångna året har investerat i en framtid 
fri från hunger och fattigdom i Bangladesh. 
Vi vill här förmedla kunskap, visa resultat 
och framförallt ge er en förståelse för hur ni 
hjälper människor att ta sig ur sin hunger och 
fattigdom genom att stötta Hungerprojektet. 

Hungerprojektet har arbetat i Bangladesh 
sedan 1990. Idag är Hungerprojektet den 
största  ideella volontärorganisationen i lan-
det, där vi från starten har utbildat mer än 
145 000 volontärer varav 5 000 under 2014. 
Totalt når vi ut till 4,6 miljoner människor.  

Insatserna går till att: 
•	 Stärka lokal demokrati
•	 Utbilda framförallt kvinnor i ledarskap
•	 Utbilda kvinnor och män i praktiska fär-

digheter,	såsom	sömnad,	fiskodling	och	
småskalig jordbruksproduktion.  

•	 Förebygga hälsa bland kvinnor och barn 
•	 Uppmärksamma	diskriminering	av	flick-

or och förhindra barnäktenskap. 

INlEdNING



Bangladesh är, med sina 161 miljoner 
invånare, ett av världens mest folkrika länder. 
Den förväntade livslängden i landet är 70 år. 
Andelen av befolkningen som lever på mindre 
än 1,25 dollar om dagen – vilket är den globala 
fattigdomsgränsen – är 43 procent (Unicef).  

Politisk situation - Bangladesh styrs idag 
av Awamiförbundet - ett sekulärt parti som be-
finner	sig	till	höger	om	mitten	på	den	politiska	
kartan. Sedan valet i januari 2014 har landet 
kantats av politisk oro, och våldsamheter bröt 
ut både innan och efter valet. Bara under själva 
valdagen dödades drygt 20 personer. Oppositio-
nen hotar med att fortsätta trappa upp våldet 
tills regeringen går med på nyval. Samtidigt 
innebär	konflikterna	att	landets	fattiga	befolk-
ning ytterligare påfrestas. 

Under året kom regeringen dessutom med ett 
lagförslag om att sänka åldern för äktenskap 
för	flickor	från	18	till	16	år,	som	ett	försök	att	
komma runt den kritiserade statistiken för 
barnäktenskap. Bangladesh har idag den 
näst högsta andelen barnäktenskap i världen. 
Lagförslaget går emot Barnkonventionen, 
som	Bangladesh	ratificerade	1990.	Kvinnors	
deltagande på gräsrotsnivå är en av de viktigas-
te faktorerna för Bangladesh utveckling, och 
det är just på gräsrotsnivå Hungerprojektets 
volontärer	arbetar	med	att	stärka	flickors	och	
kvinnors rättigheter i landet.

 

kronisk hunger och fattigdom i 
Bangladesh

Just nu lever 40 procent av befolkningen i 
kronisk	hunger.	De	flesta	av	dem	är	kvinnor	och	
barn. Orsakerna till den utbredda fattigdomen 
är många, men för att nämna några så är över-
befolkning, korruption, långvarigt vanstyre 
och låg utbildningsnivå några av de viktigaste. 
Situationen	för	kvinnor	och	flickor	är	särskilt	
svår	i	Bangladesh,	där		födseln	av	en	flicka	ses	
som något beklagligt. Flickor får under hela sin 
uppväxt mindre mat än sina bröder att äta, bar-
näktenskap och tonårsfödslar är mycket utbrett 
och som vuxna nekas kvinnor både demokratis-
ka rättigheter och tillgång till resurser. 

Om baNGladEsH

Fakta Bangladesh

Befolkning: Ca 156,6 milj
Andel som lever på mindre än 1,25 
dollar om dagen: 43,3 %
Andel med rent vatten: 85 %
Förväntad livslängd: 71 år
Hungerprojektet Bangladesh:
Människor vi når ut till: Ca 4,6 milj
Antal utbildade volontärer: Ca 272 000



Bangladesh totala budget var 2014 på 620 000 
dollar,	varav	Jula	bidrog	med	250	000	SEK	
eller cirka 5 procent.  Stödet från Jula gick till 
4 områden/kommuner (unions) i Gangacha-
ra Upazila, som tillhör i Rangpur district i 
nordöstra Bangladesh. De fyra kommunerna är: 
Kolkanda,	Gajaghanta,	Nohali	och	Betgari.	

2014 uppnådess följande resultat i de fyra 
unions:   

- moBilisering av samhällena: Genom 
Vision Commitment & Action-workshops arbe-
tar Hungerprojektet för att personer i sam-
hällena ska upprätta egna handlingsplaner för 
vad de själva kan göra för att göra sitt område 
självförsörjande. Under året upprättades en så-
dan handlingsplan av 329 personer. Över 1500 
personer	deltog	i	workshops	där	de	fick	lära	
sig om sina medborgerliga rättigheter. Dessa 
utbildningar är möjliga tack vare volontärer 
som håller i dem. Under året har volontärsut-
bildning hållits för 176 nya personer, för att 
förbereda dem för att arbeta med att utveckla 
självförsörjande samhällen. 

- matsäkerhet: Hungerprojektet har under 
året	genomfört	flera	olika	utbildningar	vilka	
syftar till att ge byarna ökad kunskap, förmå-
ga och kapacitet för att bli självförsörjande. 
Exempel på sådana utbildningar är praktiska 
färdigheter i handarbete, trädgårdsarbete, 
hönshållning, skrädderi- och sykurser. 

- utBildning och läskunnighet: För 
att öka läskunnigheten hos vuxna har Hung-
erprojektet genomfört utbildningsaktiviteter 
i samarbete med skolor, lokala volontärer och 
union parishads1. Dessa utbildningsaktiviteter 

1. Union Parishads är den form av lokala myndigheter i 
Bangladesh som verkar närmast folket. Kan jämföras med 
byråd. 

har bestått bland annat i upprättandet av fyra 
vuxenutbildningscenter. Under 2014 har 90 
personer förbättrat sina läs- och skrivkunnig-
heter. Hungerprojektet har även engagerat sig i 
barns skolgång och har hållit möten för att öka 
medvetenheten om betydelsen av utbildning och 
för att förhindra att barn hoppar av skolan. 

- näring och hälsa för Barn och möd-

rar: Under året genomförde Hungerprojektet 
informationsmöten om bland annat mödravård 
för gravida kvinnor, födelseregistrering och 
grundläggande näringslära. Stor vikt har 
lagts	vid	att	förhindra	barnäktenskap.	Nästan	
9000 personer har deltagit i informationsmöten 
mot barnäktenskap. Informationsmöten har 
även genomförts mot hemgifter och mot våld i 
hemmet. 

- stärkande av lokala styrande 

organ: Sju möten med union parishads om 
unionens utvecklingsaktiviteter har genomförts 
under 2014 av Hungerprojektet. Därtill har fem 
öppna budgetmöten hållits. Utbildningar har 
gjort att 1032 kvinnor och 3769 män har fått 
förbättrad kunskap om beslutsfattande, med-
borgerliga rättigheter och samhällsutveckling. 

JUlas INvEsTERING 2014 



JUlas INvEsTERING 2014

Fyra workshops för att stärka lokala styrande 
organ ägde rum under året. 

- vatten och sanitet: Informationsmö-
ten har hållits om trädplantering, hygien och 
WASH – en strategi för att öka medvetenheten 
om vatten, sanitet och hygien. 

- stärkande av kvinnor: Hungerprojektet 
genomförde	nio	firanden	på	National	Girl	Child	
Day	i	Bangladesh	–	en	dag	för	att	öka	flickors	
status och motarbeta diskriminering. Även våld 

mot	kvinnor	och	vikten	av	att	flickor	får	tillgång	
till utbilning uppmärksammas under denna 
dag. 

- ungdomars engagemang: 14 planerings-
möten arrangerades av Hungerprojektet för 
ungdomar, för att de ska kunna skapa positiva 
förändringar i sina samhällen. Ungdomsledare 
bildade fyra lokala ungdomsfullmäktige och höll 
i fem möten.

Union Animator
(UP rep)

Animator Women
Leaders

Youth
Leaders

PAR
member

NGCAF
member1

Betgari 13 118 (w 60, m 58) 20 38 26 13
Gajaghan-
ta

13 114 (w 60, m 54) 22 36 30 11

Kolkonda 13 357 (w 135, m 222) 25 67 65 13
Nohali 13 238 (w 105, m 133) 22 84 30 25
Total 52 827 (w 360, m 467) 89 225 151 62

No Union No of Local
Organization

Members Savings
(Taka)

Women Men Total
1 Gajaghanta 10 212 103 315 95 900
2 Nohali 21 547 487 1 034 1 059 180
3 Kolkonda 15 370 134 504 538 150
4 Betgari 8 110 74 184 134 000

tabell 2: Gano Gabeshona Somittees2 och självhjälpsgrupper3 i 4 unions av Gangachara

tabell 1: Antal personer som genomgått Hungerprojektets volontärutbildningar under 2014, 
antal och typ av utbildningar i de distrikt som stöds av Jula.

1. National Girl Child Advocacy Forum (NGCAF) är en paraplygrupp för över 300 statliga och icke-statliga organisationer som 
sedan år 2000 arbetar för att förändra flickors ställning och villkor i landet.
2. Gano Gabeshona Somittees (GGS) är lokalt organiserade grupper som verkar för att själva ta sig ur fattigdom genom att identifie-
ra och diskutera sociala, politiska och ekonomiska hinder. 
3. Självhjälpsgrupper är en lokalt organiserad och genomförd strategi för sparande och hållbar hushållsekonomi.



en historia från verkligheten 
I november 2014 genomförde Hungerprojektet 
en investerarresa till Gangachara Upazila som 
Jula stödjer. Med på resan var bland annat 
Julas dåvarande CSR-chef. 

I Gajaghanta Union	träffade	vi	Nishal	Chowd-
hurry	med	sin	man	och	deras	två	barn.	Nishals	
liv har förändrats mycket på bara några år. 
Hon berättar om tiden före Hungerprojektet. 
Nishals	liv	liknade	då	många	andra	kvinnors.	
Hon arbetade i hemmet och maken reste långa 
sträckor och var sällan hemma. För att kunna 
försörja familjen tog han jobb där de fanns, även 
långt bort. Makens enda inkomst räckte inte 
för	att	försörja	en	hel	familj,	och	barnen	fick	gå	
hungriga.	I	Nishals	by	är	barnäktenskap	van-
ligt och kvinnor misshandlas ofta i hemmen. 
Nishal	beskriver	sig	själv	som	en	frihetskämpe	
som alltid har stått upp för sina rättigheter. 
När	hon	2012	hörde	att	Hungerprojektet	skulle	
organisera en workshop om kvinnors ledarskap 
i närheten av byn bestämde hon sig för att delta.

Workshopen	blev	en	vändpunkt	för	Nishal	och	
hennes familj. Hon bestämde sig för att star-
ta en självhjälpsgrupp. Genom den kom hon i 
kontakt med kvinnor i liknande situation. De 
började träffas två gånger i månaden för att dis-
kutera ämnen som barnäktenskap, hygien och 
hur de skulle få sina barn till skolan. Gruppen 
bestämde sig för att skapa en självhjälpsgrupp, 
där de skulle spara ihop till ett gemensamt 
lånande. Varje person sparar tio taka i veckan 
(cirka en svensk krona). Efter en tids sparan-
de hade gruppen tillräckligt med kapital för 
att kunna ta och ge varandra mikrolån med 
låg	ränta.	Nishal	lånade	pengar	för	att	köpa	
en höna. Hönans ägg räckte både till familjen 

och	för	marknaden.	Genom	försäljningen	fick	
Nishal	för	första	gången	i	sitt	liv	en	inkomst.	
Efter att ha sålt ägg ett tag hade hon råd med 
ytterligare en höna.

Två år	efter	Nishals	första	workshop	med	
Hungerprojektet så driver familjen småskalig 
äggproduktion.  Var sjätte vecka säljer de tusen 
hönor	och	har	kunnat	anställa	flera	personer	i	
byn. Barnen går inte längre hungriga och har 
möjlighet att gå i skolan. Hon berättar att deras 
resa inspirerar andra att förändra sina liv. “Jag 
kan förändra, och jag kan förändra min om-
givning”,	säger	Nishal.	Och	visst	stämmer	det.	
24	personer	i	Nishals	självhjälpsgrupp	är	idag	
självförsörjande. Våldet mot kvinnor i byn har 
minskat sedan workshopsen inleddes, och unga 
flickor	gifts	inte	längre	bort.	Nishal	tillägger	
att hennes man har varit väldigt stöttande i 
förändringsprocessen.	När	hon	har	dåliga	da-
gar	och	tvivlar	på	sig	själv	så	finns	han	där	för	
henne. “Om alla kan vara med och tillföra något 
kan vi lysa upp hela världen!”, utbrister hon. 
 

INGENTING äR OmöJlIGT



Tack	till	Jula	för	att	ni	stärker	kvinnors	och	flickors	rättigheter	i	
Bangladesh och ger möjligheten till utbildning och egen försörjning! 

TaCK!


