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Jula Foundations stöd till The Hunger Project har under åren 2018-2020 riktats till 
Bangladesh. Med sina 164 miljoner invånare är Bangladesh ett av de mest tätbefolkade 
länderna i världen, vilket är en bidragande orsak till landets omfattande och djupt rotade 
fattigdom. 50 miljoner människor (32 procent av befolkningen) kämpar med kronisk 
hunger varje dag, varav majoriteten är kvinnor och barn. The Hunger Project har arbetat i 
Bangladesh sedan 1991. Här fokuserar vi på att stärka lokal demokrati, utbilda i ledarskap 
och motverka diskriminering av flickor och kvinnor.

Bakgrund



Från att tidigare ha riktat investeringen till områ-
det Manikganj i centrala Bangladesh godkände 
Jula i början av 2020 en förfrågan från The Hunger 
Project att investeringen för 2020 skulle bli oriktad, 
dvs. att pengarna skulle kunna användas till hela 
verksamheten i just Bangladesh. Bakgrunden till 
detta var att coronapandemin har skapat nya behov 
i landet och The Hunger Project har behövt anpassa 
verksamheten. Tack vare Jula Foundations oriktade 
stöd har The Hunger Project Bangladesh kunnat 
implementera initiativet Corona Resilient Villages. 
Förutom själva sjukdomen i sig som utgör ett hot 
mot liv och hälsa, har restriktionerna för att stoppa 
smittan inneburit att miljontals människor i Bang-
ladesh hamnat i akut hungersnöd. Genom Corona 
Resilient Villages har The Hunger Projects lokala 

nätverk mobiliserat för att bland annat distribuera 
nödhjälp i form av matpaket, tillverkat handsprit 
och munskydd och sprida kampanjer kring hur 
man skyddar sig mot smittan. Samtidigt har en stor 
del av den ordinarie verksamheten tack vare detta 
kunnat genomföras som planerat.

2020 – ett annorlunda år

Unionstrategin – när de globala målen blir lokala

I Bangladesh arbetar 
The Hunger Project 
med att mobilisera 
samhällen för en mer 
inkluderande och 
lokal demokrati. 
Vi arbetar i över 3 700 
bysamhällen i part-
nerskap med lokala 
beslutsfattande organ, 
det lokala civilsam-

hället och 184 000 lokala volontärer för att stärka 
kapacitet och kunskap för att FN:s globala håll-
barhetsmål i Agenda 2030 ska kunna uppnås från 
gräsrotsnivå. Vår holistiska metod har utvecklats till 
ett paket av aktiviteter som tillsammans kallas 
Unionstrategin. The Hunger Project arbetar i Bang-
ladesh minsta politiskt styrande enheter, unionerna. 
Där skapar vi vad vi kallar Unioner för de Globala 
Målen. 

Arbetet inleds med att deltagarna tillsammans får 
staka ut en gemensam framtidsvision. För bangla-
deshier som lever i fattigdom kan deltagande i be-
slutsfattande processer verka omöjligt. Likaså kan 

konceptet med ansvarsskyldighet gentemot sina 
medborgare vara främmande för regeringsrepre-
sentanter som arbetar i centraliserade och topp-
styrda departement. För att få lokala beslutsfattande 
instanser och samhällen att jobba tillsammans mot 
Globala målen krävs en attitydförändring. Det gör 
vi genom workshopen Vision, Commitment & Action 
där The Hunger Project aktiverar människor att till-
sammans ta kommando över sin egen utveckling.

Efter denna inledande fas satsar vi på att bygga 
partnerskap. Valda lokalpolitiker, de lokala byrå-
den, volontärer, kvinnliga ledare och ungdoms-
ledare förs samman genom en gemensam vision 
att uppnå de Globala målen på unionnivå. Till-
sammans skapar de handlingsplaner för vad som 
behöver göras och genomför sedan det som de 
kommit fram till behövs.

Strategin innebär att människor som tar del av The 
Hunger Projects verksamhet efter en tid skaffat sig 
verktyg att själva driva områdets utveckling vidare. 
Det är så vi skapar hållbar förändring. 



The Hunger Project i Bangladesh 2020  
–  utvalda resultat

Fattigdom innebär förut-
om den rent ekonomiska 
dimensionen bland an-
nat även brist på frihet, 
makt, inflytande, hälsa, 
utbildning och fysisk 
säkerhet – så kallad mul-

tidimensionell fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor 
och flickor. I Bangladesh arbetar the Hunger Project 
med mål 1 bland annat genom inkomstgenererande 
aktiviteter, utbildningar och självhjälpsgrupper för 
dem som lever i extrem fattigdom. 

Under 2020:
• Deltog 11 615 personer i möten för att öka   
 inskrivningen av barn i grundskolan. 
• Hölls 147 utbildningstillfällen i läs- och   
 skrivkunnighet för vuxna, med 2 681 deltagare. 
• Tog 1 370 personer del av utbildningar i   
 ekonomi och företagande. 
• Gick 418 kvinnor gick en yrkesutbildning i   
 skrädderi.

Mål 1: Ingen fattigdom

2 786
personer utbildades i 
matsäkerhet och nya 
jordbrukstekniker

Hunger är en komplex 
fråga som kräver insatser 
inom flera områden, 
samtidigt. Kronisk hung-
er hämmar både indivi-
der och samhällen, och 
för att bryta generations-

långa cykler av hunger måste man börja från början, 
med gravida kvinnor och mödrar. The Hunger 
Project i Bangladesh arbetar med hållbarhetsmål 2 
bland annat genom utbildningar i jordbruksteknik, 
näringslära och kunskaper kring hälsovård för 
mödrar och barn.  

Under 2020:
• Deltog 4 817 personer i 1000 Days Nutrition- 
 programmet som syftar till att motverka under- 
 näring hos barn (se mer på nästa sida).
• Utbildades 2 786 personer  i matsäkerhet och nya 
  jordbrukstekniker som ger kraftigare skördar. 
• Deltog 467 602 personer i insatser för att för- 
 bättra tillgången till sociala tjänster inom hälso- 
 vård och näring (såsom det statliga programmet   
 Vulnerable Group Feeding).

Mål 2: Ingen hunger
The Hunger Project arbetar inte vanligtvis med 
nödhjälp. I samband med coronapandemin har vi 
dock varit tvungna att göra undantag och använda 
vårt nätverk och resurser till att se till att familjer 
som hotas av svält i samband med pandemin och 
restriktionerna får tillgång till mat för dagen. 

Inom initiativet Corona Resilient Villages:
• Distribuerade The Hunger Project Bangladesh  
 127 761 matpaket till behövande familjer. 
• Samordnade vi s.k. Community Philantropy till 
 399 340 familjer. Community Philantropy   
 innebär att grannar går samman och skapar   
 kedjor för att kunna skänka mat, hygienartiklar  
 och andra nödvändigheter till behövande. 

147
utbildningstillfällen i  
läs- och skrivkunnighet



1000 DAYS NUTRITION

The Hunger Project driver i Bangla-
desh programmet 1000 Days Nutri-
tion,  riktat till mödrar och blivande 
mödrar. Syftet är att förebygga och 
motverka undernäring hos barn. 

1000 dagar är tiden från att en kvinna 
blir gravid fram tills barnet fyller två 
år. Dessa dagar är avgörande för 
att forma framtiden för kommande 
generationer. Rätt näring för barnet 
och modern, tillgång till vård, och 
kunskaper om amning och kost 
under denna period har en enorm 
effekt på barnets möjligheter att 
växa, utvecklas, lära sig och kunna 
lämna fattigdom bakom sig. Detta 
påverkar den långsiktiga utveck-
lingen för hela samhällen.

God hälsa är en grund-
läggande förutsättning 
för människors möjlighet 
att nå sin fulla potential 
och att bidra till samhäl-
lets utveckling. Tillgång 
till vatten och sanitet 
är en är en grundförut-
sättning för människors 
hälsa och en hållbar 
utveckling. 

Coronapandemin har 
gjort det nödvändigt för oss att snabbt kunna ställa 
om den ordinarie verksamheten kring dessa mål. 
Genom Corona Resilient Villages har The Hunger 
Projects lokala nätverk arbetat med preventiva 
åtgärder mot spridningen av coronaviruset.  

Nätverket har under 2020 bland annat tillver-
kat och distribuerat:
• 194 807 kilo tvål, 177 912 munskydd och 59 379   
 liter handsprit. 
• 178 673 flyers med korrekt information om   
 viruset och hur man skyddar sig från det. 

Dessutom
• Har 14 223 personer deltagit i så kallade 
 WASH-utbildningar (Water, Sanitary And  
 Hygiene) som under denna tid fokuserat på hur  
 man genom att hålla avstånd och tvätta hän  
 derna ofta, kan skydda sig mot smittan. 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla

14 223
personer har fått utbildning 
i sanitet och smittskydd

59 397
liter handsprit tillverkades 
och distribuerades



Jämlikhet mellan män 
och kvinnor är avgörande 
för ett demokratiskt och 
inkluderande samhälle. 
För att öka kvinnors och 
flickors egenmakt måste 
vi arbeta på flera nivåer. 

Könsdiskriminering genomsyrar ofta hela sam-
hället. I många fall handlar det om att bryta upp 
med gamla sedvänjor som begränsar, eller rentav 
bryter mot, grundläggande mänskliga rättigheter. 
Jämställdhet genomsyrar hela The Hunger Projects 
strategi och integreras i alla aktiviteter. 

Barnäktenskap är vanligt i Bangladesh, var tredje 
flicka blir bortgift före sin 18-årsdag. I samband 
med coronapandemins  nedstängningar har man 
sett en oroande global ökning av antalet barnäk-
tenskap (FN, November 2020). Medan viss ordinarie 
verksamhet har behövt skalas ner på grund av 

restriktionerna i samband med pandemin, så har 
flera av The Hunger Projects aktiviteter i Bangla-
desh som syftar till att motverka barnäktenskap 
kunnat fortsätta. 

• I utbildningsprogrammet Safe School for Girls  
 som genomförs i skolor har hittills över 30 000 
 unga flickor fått lära sig om sina rättigheter och  
 de negativa följderna av barnäktenskap. Under  
 2020 deltog 4 565  personer i utbildningsakti- 
 viteter kopplade till programmet, varav 28 pro- 
 cent av deltagarna var pojkar.  
• Totalt 273 845 personer nåddes av informations- 
 kampanjer som syftade till att stoppa barnäk- 
 tenskap. 
• 25 908 personer deltog i utbildningar och kun- 
 skapshöjande insatser för att stoppa hemgift,  
 en tradition som bidrar till att cementera före- 
 komsten av barnäktenskap. 

Mål 5: Jämställdhet

4 565
flickor har fått 
lära sig om sina 
rättigheter och 
faran med  
barnäktenskap 

25 908
personer fick lära 
sig mer om den 
skadliga traditio-
nen med hemgift



Den viktiga kampen mot barnäktenskap
Det här är Rumi. Hon är 14 år och bor på lands-
bygden i Bangladesh. Varje dag på väg till sin 
skola blev hon sexuellt trakasserad av äldre män. 
Hennes familj hade svårt att betala hennes skol- 
avgift och problemen med trakasserierna gjorde 
så att bägaren rann över. Plötsligt en dag tvingade 
de Rumi att sluta gå i skolan och gifte istället bort 
henne till en mycket äldre man.

– När jag fick reda på att mina föräldrar arrangerade 
mitt bröllop kändes det som att mitt liv stannade 
upp. Mina drömmar sprack när jag inte längre 
fick gå i skolan. Jag var verkligen inte redo att bli 
mamma och fru, säger Rumi.

Det tog inte lång tid innan hennes klasskamrater 
märkte att Rumi saknades i skolan. De gick till-
sammans hem till Rumi för att prata med hennes 

pappa. De övertygade honom att det var fel att inte 
låta Rumi gå till skolan och att gifta bort henne. 
Därefter gick de till skolans rektor, som i sin tur gick 
med på att inte kräva skolavgift för Rumi.

Hur kom det sig att Rumis kompisar vågade agera 
på det här modiga viset? Jo, de hade blivit stärkta 
av en utbildning i Hungerprojektets regi. I pro-
grammet Safe School for Girls har över 30 000 
unga flickor fått lära sig om sina rättigheter och de 
negativa följderna av barnäktenskap. Det är 30 000 
potentiella barnäktenskap som stoppats.

– Nu är jag tillbaka I skolan. Jag pluggar hårt för att 
kunna komma in på college. Jag drömmer om att 
bli läkare. Tack vare mina klasskompisar känner jag 
mig modig och trygg. Jag behöver inte oroa mig för 
att bli bortgift längre, säger Rumi.

Vi vill rikta ett 
oerhört stort tack till er 
på Jula för det stöd som 
gjort allt det här möjligt.

Malin Flemström, vd, The Hunger Project


