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The Hunger Project i Bangladesh grundades 1991 och är en av landets största volontär- 
baserade organisationer med hundratusentals volontärer. Vi har som mål att i partner-
skap med lokala beslutsfattande organ och det lokala civilsamhället arbeta för att 
bysamhällen lokalt ska kunna arbeta för att bidra till måluppfyllesen av de globala målen. 
Sedan januari 2019 har Julas stöd gått till att implementera De globala målen för hållbar 
utveckling i unionen Dighi, som består av 26 byar, i Manikganj Sadar Upazila. 

Strategin grundar sig i lokalt engagemang och på att bygga lokal kapacitet. Varje  
människa som nås av vårt arbete ska själv kunna leda och driva sin egen utveckling och 
ingen ska lämnas utanför. 

Med hjälp av finansiellt stöd från Jula Foundation kommer de 26 byarna tillsammans 
kunna uppfylla några av de hållbarhetsmål de valt att fokusera på. Men det viktigaste är 
hur de tagit sig hit – nämligen genom hårt arbete som de boende i varje by själva drivit.

The Hunger Project i Bangladesh arbetar för att synliggöra en gräsrotsdriven modell för 
hur de globala målen kan uppnås genom att låta människor själva driva sin egen utveck-
ling. The Hunger Projects mission är att skapa banbrytande hållbara utvecklingsstrategier 
med kvinnor i fokus. Detta gör vi för att visa andra aktörer och myndigheter framgångsrika 
och långsiktigt hållbara modeller som leds och drivs av människor själva. 

Rapporten baseras på resultat från januari till december 2019 och sammanställer  
aktiviteter i Dighi. Tack för att ni investerar i och därmed möjliggör denna förändringsresa 
för människor i Bangladesh!

Malin Flemström, Tf vd The Hunger Project Sverige

När de globala målen blir lokala



Gemensamt för alla aktiviteter som genomförs är 
att de syftar till att bryta med gamla tankemönster 
hos deltagarna. Målet är att varje människa ska ta 
kommando över sin utveckling och gå från att tänka 
“jag kan inte” till att “jag kan”. På så sätt frigörs 
människors fulla potential och förändringsanda.
Under 2019 har följande program genomförts: 
 
Kvinnors ledarskap 
Utbildningen syftar till att stötta, utveckla och 
synliggöra kvinnors ledarskap. Under utbildningen 
diskuterades kvinnors rättigheter, könsroller och 
patriarkala strukturer. Deltagarna delar med sig av 
sina erfarenheter vilket uppmuntrar och mobilise-
rar andra kvinnor i lokalsamhället att också stå upp 
för sina rättigheter. Totalt utbildades 229 kvinnor 
i ledarskap. 

Ungas ledarskap 
Programmet uppmuntrar unga ledare att mobilise-
ra sig för att tillsammans föra samhällsutvecklingen 
och arbetet med de globala målen framåt. Dessa 
unga ledare träffas varje månad och planerar  
aktiviteter för att utveckla sina samhällen genom 
främst utbildning. De organiserar kampanjer i sina 
byar kring frågor som näring, utbildning, familje- 
planering, trädplantering och miljö. De arrangerar 
också debatter, matematik- och skrivtävlingar och 
mycket annat. 

Manikganj Upazila

Manikganj Upazila
Manikganj Upazila ligger i den centrala delen av 
Bangladesh, I Dhakaregionen. I detta distrikt  
ligger två unions, som består av totalt 59 byar 
som bebos av 49 000 personer.

Utbildning av lokala volontärer 
När människors tankesätt förändras, och kvinnor 
och män börjar tro på en ny framtid, ger The  
Hunger Project dem förutsättningar att kunna  
arbeta mot och förverkliga den framtidsvisionen. 
Det gör vi genom att mobilisera och utbilda lokala 
ledare som organiserar sig, kommunicerar och 
driver arbetet framåt. De lokala volontärerna har en 
nyckelroll i utvecklingen som pågår i Bangladesh. 
Under året har de utbildats för att stärka det lokala 
ledarskapet och öka kunskapen kring de globala 
målen. Deltagarna fick bland annat bekanta sig 
med olika typer av metoder som används inom 
samhällsplanering och ledarskapsprogram,  
däribland problem-, mål- och visionsanalyser. 

Arbetsgrupper för de globala målen
The Hunger Project i Bangladesh har utformat en 
plattform kallad team för de globala målen, som 
består av utbildade volontärer. Totalt 11 team har 
skapats med 15-20 medlemmar i varje. Teamens 
syfte är att mobilisera människor för att inkludera 
alla i arbetet med de globala målen. När alla  
inkluderas i förändringsprocessen finns stor  
förändringspotential, det är först då resultaten  
blir långvariga och hållbara. 

Vilka aktiviteter har genomförts under året?



Hur arbetar The Hunger Project i Bangladesh  
för att nå De globala målen? 
 

I dagsläget finns 11 team med 15-20 utbildade volontärer i varje, som har i uppdrag att mobilisera 
människor i Manikganj så att alla inkluderas i arbetet med de globala målen. Teamen utgör grunden 
för arbetet med målen, men de får stor hjälp av lokalbefolkningen i de olika samhällena för att kunna 
sätta upp lokalt anpassade mål och insatser. 

De börjar med att kartlägga lokalbefolkningens socioekonomiska situation, försörjning och behov 
samt identifierar särskilt utsatta familjer, en kartläggning som gör det möjligt att följa samhällens 
utveckling över tid. Efter att denna kartläggning är gjord analyserar och rangordnar de olika  
utmaningar, för att slutligen i workshops arbeta fram handlingsplaner som bidrar till att de globala 
målen uppnås på ett sätt så att utvecklingen kommer alla i samhället till gagn.



INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

Fattigdom är en multidimensionell utmaning, som 
utöver den ekonomiska aspekten även omfattar 
brist på frihet, inflytande, hälsa och utbildning. 
Därför måste även dess lösning vara av multidi-
mensionell karaktär. 

Yrkesutbildning för kvinnor
Eftersom arbetslöshet hänger tätt ihop med  
fattigdom har The Hunger Project utformat en 
kostnadsfri yrkesutbildning i sömnad och skrädderi 
för kvinnor.

Utbildningen förser kvinnor med kunskaper och 
färdigheter inom hantverksyrket och är särskilt 
riktade till utsatta kvinnor som befinner sig i so-
cioekonomisk utsatthet. Kvinnorna får möjlighet 
att generera en inkomst för sig och sin familj, och 
genom det större möjlighet att kunna skriva in sina 
barn i skolan, vilket i sig förebygger fattigdom. 

Totalt deltog 30 kvinnor i Manikganj det tre  
månaders långa utbildningsprogrammet som 
pågick under förra året.

Mål 1: Ingen fattigdom

Målen som valts ut. 
 
Invånarna i Manikganj fokuserar på följande mål:
• Mål 1 Ingen fattigdom
• Mål 2 Ingen hunger
• Mål 3 God hälsa och välbefinnande
• Mål 4 God utbildning för alla
• Mål 5 Jämställdhet 
• Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

30
kvinnor gick en  
yrkesutbildning i  
skrädderi.



Hunger har långsiktiga effekter för människors  
hälsa men också för samhällsutvecklingen. En  
viktig aspekt av mål 2 handlar om att garantera 
att alla människor har tillgång till näringsrik mat 
året om, i synnerhet barn och unga som växer och 
utvecklas. Bristande närings- och hygienkunskap 
kan leda till hämmad fysisk och mental utveckling, 
vilket kan ge bestående konsekvenser. Att motver-
ka undernäring är därför helt avgörande för hela 
samhällets utveckling även på lång sikt.
 
1000 days nutrition
The Hunger Project har utformat ett utbildnings-
program riktat till mödrar och blivande mödrar. 
Syftet är att fungera som en förebyggande drivkraft 
för att motverka undernäring hos barn.

1000 dagar är tiden från att en kvinna blir
gravid fram tills barnet fyller två. 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 utvecklingen för hela samhällen.

Denna utbildning planerades först för fyra tillfällen, 
men då den var så efterfrågad genomfördes till slut 
sex utbildningstillfällen. Total deltog 375 kvinnor i 
utbildningen 1000 days nutrition förra året.

Mål 2: Ingen hunger

375
kvinnor utbildades i  
1000 days nutrition

Parul Halder kommer från ett område där under-
näring länge varit ett problem, vilket lett till många 
undernärda barn. När hennes svärdotter blev gravid 
gick Parul programmet 1000 days nutrition där hon 
lärde sig vikten av att mamman får i sig rätt näring 
de första 1000 dagarna från graviditet fram till att 
barnet är två år. Hon såg till att hennes svärdotter fick 
i sig tre mål mat med frukt och grönsaker om dagen. 
Hon har också gjort upp en plan inför förlossningen 
tillsammans med sin svärdotter och anlitat en  
barnmorska. Dessutom har hon öppnat ett spar- 
konto till sitt kommande barnbarn.

Parul Halder hjälper  
sin gravida svärdotter



Mål 3 är ett brett mål, att alla människor har rätt till 
en god hälsa – en fundamentalt och grundläggan-
de förutsättning för att människor ska kunna nå sin 
fulla potential och bidra till samhällets utveckling. 
Människors hälsa kan påverkas av ekonomiska så-
väl som ekologiska och sociala faktorer. I Manikganj 
har man identifierat två utmaningar som riskerar 
att begränsa lokalbefolkningens hälsa, som man 
arbetar för att motverka. Den ena är att utgångsda-
tum på matvaror förfalskas och byts ut. Den andra 
är att det finns en brist på färsk och hälsosam mat, 
fri från bekämpningsmedel.

På initiativ av Youth Ending Hunger Bangladesh val-
de man därför att skapa en medvetenhetskampanj. 
Kampanjens mål var att dels öka lokalbefolkningens 
medvetenheten om hälsoriskerna som kommer 
med matförfalskning men också att utkräva tillgång 
till färska matvaror fria från giftiga pesticider. Totalt 
mobiliserades en grupp på 65 personer från lokal-
befolkningen kring denna kampanj om matfusk.

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. 
Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är 
dessutom en av de viktigaste grunderna för att nå 
välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. 
Nedan följer ett avsnitt ur den aktivitet som The 
Hunger Project Bangladesh utformade och  
genomförde under 2019 för att uppnå mål 4.

Ungdomskommittéer för mål 4
Under 2019 har totalt 11 ungdomskomittéer 
bildats, vars uppdrag är att träffas för att analysera 
utmaningar och problem i samhället samt sätta 

upp handlingsplaner för att lösa problemen och på 
sikt nå hållbarhetsmålen. Ett av målen de arbetar 
mot är mål 4, och där har de satt upp det övergri-
pande målet att eliminera all form av analfabetism 
bland befolkningen. Ett första steg i arbetet är att 
säkerställa att all barn skrivs in i skolan. Totalt har 
grupperna organiserat 10 torgmöten med lokalbe-
folkningen om vikten av utbildning och att skriva in 
sina barn i skolan.

Totalt har 44 möten genomförts under 2019, med 
totalt 352 medverkande ungdomsledare. 

Mål 4: God utbildning för alla

10
gårdsmöten om att  
skriva in barn i skolan  
hölls under året. 

224
personer engagerades  
i olika kampanjer kring  
miljö och hälsa. 



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 sker inte 
inom en isolerad del av samhället utan genomsyrar 
ofta hela samhället. 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 akti-
viteter, nedan följer exempel på vad som gjorts i 
Bangladesh under året.   

Kurs i jämställdhet och  ledarskap 
Totalt anordnades fyra utbildningar som genom 
olika tematiska ingångar behandlade den diskrimi-
nering som drabbar flickor och kvinnor i området. 
Genom att upplysa de kvinnliga deltagarna om 
deras rättigheter och i jämställdhetsfrågor ska 
utbildningen motverka skadliga sedvänjor såsom 
könsstympning och barnäktenskap. 67 kvinnor  

deltog i utbildningen. De lämnade den med en 
stärkt och positiv attityd kring kvinnligt ledarskap 
och jämställdhet. Flera av dem lyfta att de kände 
sig stärkta att ta med sig den nya kunskapen hem 
till sina byar, för att aktivt arbeta vidare med jäm-
ställdheten i samhället. 

National Girl Child Day 
På The Hunger Projects initiativ har National Girl 
Child Day instiftats i Bangladesh. Den 30 september 
varje år uppmärksammas den djupt rotade dis-
krimineringen av flickor i landet. 2009 instiftades 
National Girl Child Day även i Indien.

Idag är National Girl Child Advocacy Forum ett nät-
verk av 3 879 aktiva medlemmar i 275 enheter över 
landet. Det inkluderar 166 civilsamhällsorganisa-
tioner och 27 nyckelpersoner som leder nätverkets 
nationella strategi för att nå ut med jämställdhets-
kampanjer, inklusive firandet av National Girl Child 
Day, på alla nivåer i samhället,  över hela landet.

Mål 16 handlar bland annat om att säkerställa 
ett lyhört, inkluderande och deltagandebaserat 
beslutsfattande. Det handlar också om att säker-
ställa allmän tillgång till information och skydda 
grundläggande friheter. Exempel på aktiviteter som 
genomförts i Bangladesh under året för att nå mål 
16 är de många församlingsmöten, öppna budget-
möten, workshops med  kommittéer och möten 
med syfte att utveckla olika områden som  
genomförts. Exempelvis hölls 18 församlings- 
möten med totalt 1 746 deltagare. Ett öppet  

budgetmöte hölls för att informera invånarna om 
utgifter för olika utvecklingsområden som utbild-
ning, kvinnors utveckling, miljö, hälsa, sanitet 
etc. De olika kommittéerna och deras rutiner har 
setts över för att bli mer effektiva och för att främja 
öppenhet och ansvarsskyldighet. Några möten äg-
nades åt att diskutera den lokala vårdkliniken och 
det arrangerades ett antal workshops där deltagar-
na diskuterade vilka förbättringar som kan göras 
vid kliniken. Vid mötet inrättades även ett särskilt 
utskott för att driva arbetet vidare.

Mål 5: Jämställdhet

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

444
personer deltog i  
kampanjer mot  
barnäktenskap. 

229
kvinnor deltog  
i ledarskaps- 
utbildning. 

1 746
personer deltog i  
församlings- 
möten under året. 



Keya lyckades stoppa sitt eget barnäktenskap
Keya Akter bor I Chuti Bhatbaur, ett litet samhälle i Dighi. Hon är tretton år och går i åttonde 
klass. Keyas familj lever under fattiga omständigheter. Keya är en duktig elev och är mycket 
omtytckt bland vänner och lärare. Plötsligt en dag samlade Keyas farfar familjen och berätta-
de att han hade beslutat sig för att Keya skulle giftas bort. Nyheten kom helt oväntat för Keya 
och hon visste inte vad hon skulle göra. Dagen efter gick hon inte till skolan, hon låg bara 
hemma i sängen hela dagen utan lust till något. Hennes föräldrar, som arbetade, märkte inget 
förrän de kom hem och frågade vad som var på tok. Hon sa att hon inte ville gifta sig, hon vill 
fortsätta studera. Den natten kände hon ilska och kunde inte sova. 

Dagen därpå gick Keya till Swapna, som är en kvinnlig ledare engagerad i The Hunger Project 
Bangladesh. Swapna arbetar hårt för att stoppa barnäktenskap och sexuellt våld i området,  
vilket Keya visste varför hon tänkte att det var en bra idé att söka upp henne. Hon berättade allt.

Swapna rapporterade vidare om Keyas berättelse till teamet som arbetar för att nå de globala 
målen i området, och de ordnade direkt ett möte för att diskutera ärendet. De var alla överens 
om att Keya är alldeles för ung för att gifta sig och att de måste stoppa barnäktenskapet. De 
beslutade sig för att försöka övertala Keyas familj, och om de inte lyssnar hänvisa till lagen.

Tillsammans informerade de Keyas familj om konsekvenserna med barnäktenskap och vilka 
risker det finns med ett tidigt äktenskap och en tidig graviditet, både för Keya och för samhäl-
let. Familjen förstod och bestämde sig för att inte gifta bort Keya.

1 746
personer deltog i  
församlings- 
möten under året. 


