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TILLSAMMANS KAN VI
UTROTA HUNGERN I BANGLADESH
Bangladesh är ett av de mest tätbefolkade
länderna i världen, vilket är en bidragande
faktor till landets omfattande och djupt
rotade fattigdom. 50 miljoner människor
kämpar med kronisk hunger varje dag, det är
32 procent av befolkningen, varav majoriteten
är kvinnor och barn.
Hungerprojektet Bangladesh grundades 1991 och
är för närvarande en av landets största volontärbaserade organisationer med tusentals volontärer. Organisationen har som mål att jobba i
partnerskap med lokala beslutsfattande organ
och det lokala civilsamhället för att demonstrera
hur samhällen kan uppnå sina egna Globala Mål.
Med stöd från Jula har Hungerprojektet Bangladesh sedan 2016 verkat i fyra områden i Rangpurdistriktet: Kolkondo, Gajaghanta, Nohali
och Betgari, med målet att avskaffa hunger och
fattigdom i regionen. Genom att stötta och
utbilda människor att organisera sig och driva
sin egen förändring skapas självförsörjande

samhällen och bestående resultat. De många
volontärer som aktivt arbetar för att mobilisera
byinvånarna och hjälpa dem att nå sina utvecklingsmål är en helt avgörande framgånsfaktor.
Rapporten baseras på resultat från januari till
december 2018 och sammanställer aktiviteter i
Rangpurdistriktet. Aktiviteterna har fokuserat
på social mobilisering, utbildning, mödra- och
barnhälsovård, inkomstgenererande aktiviteter,
vatten och sanitet samt kvinnors och ungdomars ledarskap.
Tack för att ni stöttar och möjliggör denna
förändringsresa för människor i Bangladesh!

Silvia Ernhagen, vd Hungerprojektet
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DISTRIKT
PROVINS
Bangladesh är indelat i sju
administrativa provinser.

Provinserna delas i sin tur
in i administrativa distrikt
som kallas zila.

UNDERDISTRIKT
Distrikten delas in i
underdistrikt som kallas
upazila.

Unionstrategin i Bangladesh

– när de Globala Målen blir lokala
Varje förändring föregås av en vision och det är
den gemensamma visionen som driver ett samhälles, eller lands, utveckling framåt. 2015 antog världens ledare De globala målen för hållbar utveckling,
den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling
som någonsin antagits. De globala målen förebygger kriser och konflikter, stärker demokratiska
institutioner och bygger partnerskap för en hållbar
utveckling där ingen lämnas utanför. Det liknar
det sätt som Hungerprojektet arbetar på – med
utveckling inom flera områden samtidigt.
I Bangladesh arbetar vi i partnerskap med lokala
beslutsfattare och det lokala civilsamhället för att
demonstrera hur samhällen kan uppnå sina egna
Globala Mål. Denna metod för att uppnå målen
på lokal nivå har utvecklats till ”Unionstrategin”.
Hungerprojektet arbetar i dagsläget med denna
modell i 186 Unions. I Kolkondo, Gajaghanta,

UNION
Underdistrikten delas
i sin tur in i cirka tio
unions, landets minsta
styrande enheter.

BYAR
Till varje union
hör ett tiotal
byar.

Våra lokala volontärer organiserar
aktiviteter mot kluster av byar,
så kallade unions. Volontärerna
jobbar nära de invalda medlemmarna i Union Parishad (lokala
demokratiska styrande organ) för
att uppmuntra decentralisering
och ökad tillgång till resurser.

Nohali och Betgari i Rangpurdistriktet har 40 byar
arbetat med sina egna globala mål för hållbar utveckling.
Arbetet med att skapa en Union för de Globala
Målen inleds med att medborgarna tillsammans får
staka ut en gemensam framtidsvision. För bangladeshier som lever i fattigdom kan deltagande i
beslutsfattande processer verka omöjligt. Konceptet
att ta ansvar gentemot medborgare kan vara främmande för regeringsrepresentanter som arbetar i
mycket centraliserade och toppstyrda departement.
För att få lokala beslutsfattande instanser och samhällen att jobba tillsammans mot de Globala Målen
krävs ett nytt sätt att tänka. För regeringsrepresentanter handlar det om att gå från välgörare till tjänstemän, och för medborgare att gå från förmånstagare till aktiv medborgare.
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I Bangladesh arbetar vi i by efter by med hållbarhetsmålen.

40 byar

*VCA står för Vision Commitment Action.
I dessa workshops kombineras samhälleligt
engagemang med ledarskapsutbildningar.

i distriktet har under 2018
arbetat med sina egna globala
mål genom VCA*-workshops.

till en visionär by, eftersom dessa workshops samlar individers visioner och skapar gemensamma
initiativ och mål.

GEMENSAM VISION
För att vända utvecklingen i ett helt samhälle krävs
en vision. I Hungerprojektets program läggs därför
stor vikt vid att deltagarna formulerar en vision
som bygger på en framtid utan fattigdom och
hunger. När visionen, engagemanget och lösningarna är människornas egna blir förändringarna
bestående.
Denna metod, för att mobilisera och aktivera
samhällen, kallas ”Vision, Committment, Action”.
Hungerprojektet i Bangladesh har identifierat
VCA-workshops som nyckeln till att göra varje by

Det börjar med att en grupp människor, där volontärer och inflytelserika byinvånare ingår, identifierar lokala problem. Därefter identifierar de lokala
lösningar med hjälp av egna resurser. Ofta startar
förändringar i liten skala för att sedan spridas och
växa till nya normer och förhållningssätt.
Under rapporteringsperioden har hela 40 team med
totalt 927 personer utbildats för att bli volontärer
och kunna skapa förändring för såväl sig själv som
för sina samhällen genom VCA-workshops.
Workshopsen har handlat om bland annat demokrati, rättigheter och skyldigheter, mångfald samt
hantering av konflikter och våld.

KVINNOR BLIR LEDARE
OCH FÖRETAGARE
Hungerprojektet utbildar kvinnor att bli beslutsfattare, att
ta plats bland samhällets starkaste ledare och att bli entreprenörer på lika villkor. I Bangladesh organiserar kvinnliga
ledare aktiviteter för att öka medvetenheten hos allmänheten om könsrelaterat våld, barnäktenskap och hemgift. Under året har också försörjning och egenföretagande varit ett
fokusområde för kvinnorna i Rangpurdistriktet. Kvinnorna
har samlats för att dela erfarenheter kring hur de etablerat
egna verksamheter, delat med sig av framgångar och lärdomar kring företagande och hur de har drivit upp sin egen inkomstgenererande verksamhet. De har även byggt upp flera
inkomstdrivande verksamheter tillsammans – bland annat
kring djurhållning, fiskodling, uthyrning av mark, butik/
handel, skrädderiverksamhet samt kring odling av grönsaker
och andra grödor.
De har även etablerat demokrati i sina samhällen och skapat sig starkare röster i de lokala byråden. 113 möten med
sammanlagt 1 210 deltagare har hållits där man tillsammans
identifierat lokala problem och utmaningar för att därefter
hitta lokala lösningar och resurser. Många lokala initiativ har
tagits för att motverka barnäktenskap och andra sociala normer och problem. Några byar är nu helt utan barnäktenskap.
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UTBILDATS TILL ATT BLI
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3 utbildningstillfällen
444 deltagare
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”SOCIAL HARMONY”WORKSHOPS HAR HÅLLITS,
SOM 4 244 PERSONER
DELTAGIT I.

160 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

5648
män och kvinnor har varit på
workshop om vikten av att
skriva in sina barn i skolan.

623
160 UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

gravida kvinnor har utbildats
i näringslära för mammor
och barn.

LÄS- OCH
SKRIVKUNNIGHET
För att höja andelen läs- och skrivkunniga i
området har vi satsat på utbildningsinsatser tillsammans med lokala volontärer och skolor. Fyra
utbildningscenter för vuxna har organiserats, där
121 vuxna (32 män och 89 kvinnor) tränat sina läsoch skrivkunskaper.
Vi har också fokuserat på vikten av att skriva in
sina barn i skolan. Under perioden har volontärer
organiserat 160 utbildningstillfällen med 3 486
kvinnor och 2 162 män för att säkerställa att barn
skrivs in och motverka att avhopp av från skolan.

MÖDRA- OCH
BARNHÄLSOVÅRD
För att öka medvetenheten om vikten av näring
för gravida, ammande mödrar och barn har Hungerprojektet arrangerat ENA (Essential Nutrition
Action)- workshops med gravida och ammande
mödrar. Totalt har 37 ENA-workshops med 623
kvinnor deltagit.
Ett viktigt arbete har också varit
att öka medvetenheten om vikten
av pre- och postnatal vård.

GIRL CHILD DAY
& WOMEN’S DAY
National Girl Child Day instiftades på Hungerprojektets initiativ och den
30 september varje år uppmärksammas den djupt rotade diskrimineringen
av flickor i landet. Hungerprojektet Bangladesh i Rangpurdistriktet organiserade fyra firanden av National Girl Child Day och fyra firanden av
Internationella Kvinnodagen. Totalt deltog 2 530 kvinnor och 2 214 män i
uppmärksammandet av dessa dagar. Vi samlade lokala myndigheter, skolor,
kvinnor i ledande positioner, ungdomar, volontärer, självhjälpsgrupper,
lärare och byinvånare för att prata om hur man kan skapa ett jämställt samhälle och för att lyfta frågan om våld mot kvinnor och flickor.
Temat för National Girl Child Day var ”If the girl is safe, the country will be
enlightened”.
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UNGT LEDARSKAP
Hungerprojektet i Bangladesh har identifierat
landets utbildade och arbetslösa unga befolkning
som en väsentlig del i arbetet med samhällsmobilisering. När majoriteten av de unga medborgarna
har liten, eller ingen, chans att arbeta leder det
ofta till frustration och våld.
I samband med Hungerprojektets Vision,
Committment, Action-workshops har det i
Nohali-området bildats 12 ungdomsgrupper med
målet att utrota hunger och nå den vision för samhället som de satt upp tillsammans. En av dessa
grupper är Sarkar Para Youth Ending Hunger Unit,
en grupp på 18 ungdomar (7 flickor och 11 pojkar)
som tillsammans bestämt sig för att spara 10 taka
var i veckan. Varje vecka ses de och utbildar sig i
inkomstgenererande aktiviteter och tränar på att
skriva. För att kunna finansiera sitt sparande odlar
och säljer de grönsaker.
Gruppen har också gjort en undersökning bland
69 familjer i byarna i området, som visade att 17
familjer inte använder toaletter.

I Nohali-området finns nu 12 grupper med unga
som arbetar för att utrota hunger. Grupperna
har satt upp sina egna gemensamma visioner
som de arbetar mot.

Ungdomarna arrangerade därefter ett möte med
dessa familjer och informerade om hälsa och vikten av rent vatten och sanitet.
I april planterade varje medlem i gruppen tre
mahognyväxter och en papayaväxt på vägen till sitt
hus. Idag har de sparat ihop 9 700 taka.

LOKALA
PARTNERSKAP
Under året har Hungerprojektet i regionen arrangerat 16 ”Active law and order”-möten, och 16 möten med fokus på våld mot kvinnor och barn tillsammans med utskottet för Parishad-regionen. 48
män och 112 kvinnor deltog i mötena, som syftade
till att få medlemmar i utskottet att vidta åtgärder
för att stärka kvinnors position i samhället.

RAHENA GÖR SKILLNAD
Rahena föddes i byn Lakheraitari som ligger i Gangachara Upazila i Rangpurdistriktet. När Rahena
var 14 år blev hon bortgift. Det ledde till att hon
inte kunde gå kvar i skolan. Idag är Rahena en 40årig kvinna, som varit gift i 28 av sina 40 år.
Efter att Rahena gift sig, började hon engagera sig
i socialt arbete. Hon kom i kontakt med Hungerprojektet 2012 och senare samma år gick hon en
tre dagars ledarskapsutbildning för kvinnor. Därefter har Rahena fått utbildning inom bland annat
vård, jordbruk och ledarskap genom Hungerprojektet. Hon har byggt upp ett starkt engagemang
för att få kvinnors röster hörda. Hon har också
arbetat som hälsoassistent.
Rahena har engagerat sig för att uppmärksamma
människor om vikten av vaccination, amning och
näring för barn och mammor. Hon har spridit
information kring dessa frågor, men framför allt
kämpat för att få till en förändring. Utöver det arbetar hon aktivt för att motverka våld mot kvinnor
och stoppa barnäktenskap.
2013 startade Rahena organisationen ”Asher Alo
Ujjibak Gobo Gobeshana Samily” med fyra andra
kvinnor. Från början var de fyra kvinnor som
sparade 10 TK var i veckan. Nu är de 25 medlemmar, 21 är kvinnor och 4 män och deras sparande
uppgår till 14 000 BDT. Rahena berättar:
– Vi arbetar för att förbättra kvinnors situation,
och få dem att känna att de kan göra något för att
förändra sin situation. Föreningen är en stor källa
till inspiration och kraft. Vi sitter tillsammans och
diskuterar problem vi ser runt omkring oss. Sedan
väljer vi ut viktiga områden och håller bymöten med
de andra invånarna.
Rahena har stött på en hel del motstånd.
– I början kunde jag inte gå utanför huset. Nu kan
jag det. När jag pratade, blev jag bemött med motstånd och traditionella argument. Men inte längre,
säger Rahena.

I början kunde jag inte gå utanför
huset. Nu kan jag det. När jag
pratade, blev jag bemött med
motstånd. Men inte längre.

”

Rahena har fått utbildning i att utföra ögonundersökningar och diabeteskontroll och tjänar nu cirka
5000 BDT i månaden på detta. Utöver det hjälper hon gravida kvinnor att få gratis sjukvård vid
Gangachara vårdcentral. Hon har också gått kurser
i odling och odlar grönsaker som täcker familjens
behov – överskottet säljer hon på marknaden.
Idag har Rahena en son och två döttrar. Hennes
äldsta dotter har tagit examen och fått en anställning, hennes yngsta dotter går i klass sju. Rahena
och hennes man har kunnat bygga ett hus och
betala för sina barns utbildning.
Tack vare utbildningen har även hennes äktenskap
förbättrats. ”Tidigare hade jag svårt att få gå ut,
men nu när även min man deltagit i utbildningar
om kvinnors ledarskap stöttar han och hjälper
mig.”

