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Den strida ström av desperata människor som med risk för  
sina liv korsade Medelhavet under 2015 har påverkat IM stort. 
Många har under året stämt in i vår välkomsthälsning 
#HjärtligtVälkomna och aktivt tagit ställning för asylrätten. 

Men stängsel och passkontroller blev under senhösten en 
verklighet också här i Sverige. Regeringens förslag till 
åtgärder för att skapa andrum inom hårt prövade myndig-
heter och kommuner kändes cyniskt och många var rösterna 
som menade att de som verkligen förtjänar andrum är alla  
de människor som befinner sig på flykt.

Stöd till människor som drabbas av krig, förföljelse och 
ockupation går som en röd tråd genom IMs historia. I slutet 
av 30-talet kom Andra världskrigets offer till Vrigstadgården, 
på 60-talet var vi bland de första att svara på Dalai Lamas 
vädjan om stöd till tibetanerna. För mig blev därför veckan i 
Dharamsala, där IM fick audiens hos Dalai Lama, en riktig 
höjdpunkt detta år!

2015 präglades också starkt av jordbävningen i Nepal i april. 
IMs arbete i landet har till stor del formats av detta. På grund 
av vår närvaro i Nepal var vi tidigt på plats i de värst drabbade 
delarna av landet där vi fokuserade hjälpinsatser på kvinnor 
och barn. Malawi drabbades hårt av översvämningar och 
IM gick snabbt in med humanitära insatser i områden där 
vi har samarbetsorganisationer närvarande. Konflikterna på 
Västbanken och det beväpnade våldet i El Salvador har under 
året trappats upp och IM har haft skäl att jobba med riktlinjer 
för ett mer robust arbete med risk, kris och säkerhet.

Några av årets mörkaste dagar har handlat om rasism och 
främlingsfientlighet, som med stöd av Sverigedemokraterna och 
olika fascistiska och rasistiska föreningar vädrat morgonluft. 
Men samtidigt har de ljusaste dagarna präglats av det omvända. 
Aldrig förr har IM fått så många anmälningar om att bli 
volontär och bara under hösten fick vi nytillskott med 
många hundra engagerade människor som vill bidra med 
läxhjälp och språkträning. Generositeten har också visat sig 
på insamlingssidan. 

Genom de extra pengar som Kulturdepartementet tilldelade 
oss i december fick vi ett kvitto på att vi är en av de organi-
sationer som anses bedriva ett mycket angeläget arbete med 
mottagande av nyanlända, mötesplatser och integration. 

Den internationella verksamheten har i mångt och mycket 
varit inriktad på att säkerställa nydanande och relevant 
kvalitet i det förstärkningsskede vi befunnit oss i vårt första 
år som Sida ramorganisation. Vi har påbörjat nya samarbeten 
med 36 strategiskt valda organisationer. 

Fair Trade har genom den utvärdering som gjorts av IMs  
stöd till producenter lyfts fram mer strategiskt och det är 
verkligen roligt att konstatera att vi nu förstärker arbetet  
med World Fair Trade Organization, WFTO.

IM bjöds in som en av ett 20-tal aktörer att delta aktivt 
i regeringens initiativ Fair Trade Nation, där syftet är att 
Sverige ska bli första Fair Trade land i världen. Vi har deltagit  
i en arbetsgrupp som redan vid det första arbetsmötet av  
tre beslutade att WFTO-kriterier ska ha en plats i detta. 

När det kom fram att regeringen utredde en kraftig ned- 
skärning av biståndet gick flera organisationer samman för att 
visa att bistånd räddar liv. Vi har efter den kraftfulla gemen-
samma kampanjen skäl att ta åt oss äran för att regeringen 
beslöt att freda civilsamhällstödet. Mer problematiskt är 
att regeringen beslutade att så mycket som 30 procent av 
biståndet får gå till avräkningar för migrationskostnader.

Inom IM har vi jobbat med flera stora utvecklingsfrågor. 
Den kanske viktigaste för att vi ska fortsätta att vara en vital 
medlemsorganisation är arbetet med medlemsdemokrati-  
och stadgefrågorna. Arbetet har skett i nära samråd med 
lokalföreningar och grupper. Vi har också haft fokus på vår 
identitet genom det varumärkesarbete som utmynnade i 
vårt nya utseende. Det kan låta som att IM förändras från 
grunden men arbetet med vårt idéprogram, som inleddes 
under hösten, gör mycket tydligt att IM vilar stadigt på sin 
grundläggande tro på människors inneboende styrka och 
hjälp till självhjälp!

Ett år präglat av  
människors desperata  
flykt undan krig 

Ann Svensén, IMs generalsekreterare
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Miljontals människor vaknar varje morgon  
till ett liv i fattigdom och utanförskap. Det kan 
IM aldrig acceptera. Därför fortsätter vi envist 
och uthålligt kampen för en bättre värld.

Vår vision 
Vår vision är en rättvis och medmänsklig värld. En värld 
där alla människors rättigheter tillgodoses och där deras 
engagemang tas tillvara. Vi tror på alla människors lika värde 
och rättigheter. Vi tror på medmänsklighet. För oss betyder 
medmänsklighet att reagera på orättvisor, men det innebär 
också att mötas i respekt, med intresse och nyfikenhet  
– att se hela människan.

Vårt uppdrag 
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utanförskap.  
Det är det vi brinner för. Vi vill skapa utveckling som är 
hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv  
– både för individen och för samhället.

Vårt långsiktiga mål 
Vårt långsiktiga mål är att människor som lever i fattigdom 
och utanförskap världen över ska ha möjlighet att hävda sina 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och kunna leva 
ett värdigt liv.

Vi tror på människors egen kraft och förmåga att själva påverka 
och förändra sin situation. Därför stärker vi människors 
handlingskraft genom hjälp till självhjälp, så att de kan leva 
sin fulla potential.

Våra verksamhetsområden 
För att nå det långsiktiga målet har vi identifierat fem prio- 
riterade delmål som också bildar våra verksamhetsområden: 
stöd till civilsamhället, försörjning, utbildning, hälsa  
och integration. De fyra första omfattar arbetet i våra elva 
verksamhetsländer världen över medan det sista handlar om 
vårt arbete i Sverige. 

Det här är IM

SVENSK
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DET HÄR ÄR IM
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Ramavtal med Sida 2015 var första året 
på IMs ramavtal med Sida, som innebär ett 
långsiktigt och övergripande stöd till IM.  
Under året ökade vårt internationella 
arbete i volym och vi inledde samarbeten 
med 36 strategiskt valda partnerorgani-
sationer som kan bidra till att vi uppnår 
våra mål. Ramavtalet betyder också att vi 
har större möjligheter att påverka hur det 
svenska biståndet ska utformas.

Besök i Dharamsala En delegation från IM med generalsekreterare Ann Svensén i 
spetsen besökte McLeod Ganj (Upper Dharamsala) i norra Indien i början av mars.  
På agendan stod firande av Tibetan National Uprising Day, audiens hos Hans Helighet 
Dalai lama och lunchmöte med den tibetanska premiärministern Sikyong Lobsang Sangay. 

IM-priset 2015 gick till Siavosh Derakhti från Malmö. Han fick priset 
för sitt arbete med organisationen Umaf, Unga mot antisemitism 
och främlingsfientlighet, och för sitt brinnande engagemang för en 
medmänskligare värld. 

IMs årsmöte i Göteborg i april blev livligt med många 
animerade diskussioner på påverkanstorgen. Mötet inleddes 
med ett lovordat anförande av Sidas generaldirektör 
Charlotte Petri Gornitzka.

Det hände 
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Almedalen IM var på plats 
under Almedalsveckan på 
Gotland i juli och framträdde 
både på egen hand och  
i samarbete med andra  
organisationer. Bland annat 
var IM med i panelsamtal om 
kvinnors försörjning, rättvis 
handel och Sveriges roll när  
det gäller att lyfta rättigheterna 
för människor med funktions- 
nedsättning i världen. 

Ny profil Ett enat och starkt IM  
– under året bytte IM grafisk profil, 
läs mer på sidan 10. 

DET HÄNDE 2015
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Översvämning i Malawi
Kraftiga regn i slutet av 2014 och början av 2015 drabbade 
hundratusentals människor i Malawi. Många fick lämna sina 
hem och odlingar förstördes vilket påverkat tillgången på mat 
för lång tid framöver. IM gick in med en halv miljon kronor ur 
vår humanitära fond, för att via våra partnerorganisationer i de 
värst drabbade distrikten dela ut förnödenheter. 

Jordbävningar i Nepal
Lördagen den 25 april 2015 skakades Nepal av en mycket 
kraftig jordbävning. Över 8000 människor dog och hundra- 
tusentals blev hemlösa. Två veckor senare kom ett nytt stort 
skalv och ytterligare människor förolyckades. 

IMs anställda klarade sig, men de tvingades tillfälligt lämna sina 
bostäder, och kontoret i Kathmandu gick inte att använda på 
grund av rasrisken. Trots detta mycket ansträngda läge lyckades 
personalen via våra lokala partnerorganisationer att snabbt dra 
igång en akutinsats. IM delade ut matpaket och andra förnöden-
heter i några av de värst drabbade områdena. Under de första 
två veckorna efter skalvet nådde vi runt 20 000 personer. 

IM gick in med 1 miljon kronor ur den humanitära fonden och 
startade en akutinsamling som gav närmare 1,2 miljoner kronor. 
Den 15 maj beviljades IM 1,2 miljoner kronor från Radiohjälpen 
för insatsen i Nepal. 

När den mest akuta fasen var förbi handlade IMs arbete 
mycket om att hitta långsiktiga vägar för återuppbyggnad. 
När Nepals myndigheter delade upp ansvaret för drabbade 
områden mellan olika organisationer fick IM tillsammans  
med den nepalesiska organisationen Made Nepal ansvar för  
byn Mirkot. Det är ett samhälle med cirka 1300 familjer i  
regionen Gorkha, som var epicentrum för jordbävningen i april.  
Cirka 200 av byns hus totalförstördes. Här handlade insatserna 
om att få ut utsäde för att försäkra sig om skörd och om att 
bygga tillfälliga skolbyggnader för att få byns barn tillbaka  
i vardagen. Dessutom handlade det om att bidra med utbildning  
i effektivt jordbruk och att utkräva ansvar från myndigheter. 

I nästa skede slöts ett avtal om stöd till byn Muchock, också 
den i Gorkha-distriktet, där en flerårig insats med fokus på 
långsiktig matförsörjning, psykosocialt stöd och utbildning 
påbörjades under 2015. 

Återuppbyggnad av hus i Nepal.

Utdelning av  
mjöl i Malawi.

Utdelning av förnödenheter i Nepal.
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IM i akuta situationer
IMs verksamhet handlar om utvecklingssamarbete som är lång- 
siktigt och hållbart. Vi jobbar vanligtvis inte med akutinsatser  
vid katastrofer, men ibland inträffar saker som gör att vi ändå  
måste agera akut. Jordbävningar, konflikter och svält är exempel  
på sådant som kan hända i de länder eller regioner där vi arbetar  
och som gör att vi måste göra insatser för drabbade människor. 

Eftersom vi finns på plats, har nära kontakter med lokala partner- 
organisationer och har god kännedom om närområdet kan vi  
snabbt bedöma var vi gör mest nytta, och snabbt nå ut med hjälp.  
Tack vare våra många givare, såväl privata som företag, kan vi  
också snabbt samla in pengar för att göra en insats.

Under 2015 gjorde IM akuta insatser i Malawi och i Nepal.

DET HÄNDE 2015
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Upprop för Gaza I en gemensam debattartikel i april uppmärk- 
sammade IM tillsammans med Diakonia, Kvinna till kvinna, Oxfam, 
Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och 39 andra organisationer omvärlden 
på att det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande 
genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Bland annat 
står det att ”Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker”. 
Under hösten eskalerade våldet både i Gaza och på Västbanken.

Agenda 2030 Statssekreterare Ulrika Modéer presenterar FNs nya globala mål för hållbar  
utveckling, Agenda 2030, för IMs personal. Agendan som antogs i september tar vid där  
millenniemålen slutade men är betydligt mer omfattande och ambitiös. Bland annat finns  
såväl hälsa som social och ekonomisk hållbarhet med – och så har IM arbetat länge.

Fair Trade Nation IM blev under hösten 
inbjuden att delta i finansmarknads- och 
konsumentminister Per Bolunds initiativ 
Fair Trade Nation. IM tog redan från start 
en ledande roll och lyfte bland annat 
fram World Fair Trade Organizations tio 
principer om rättvis handel och behovet  
av att de återspeglas i Sveriges framtida  
roll som världens första Fair Trade Nation. 

IOP-avtal IM slöt två IOP-avtal, ett i Göteborg och ett  
i Stockholm. IOP står för Idéburet Offentligt Partnerskap  
och innebär långsiktiga avtal som ökar hållbarheten i  
våra insatser. I Göteborg handlar det om att via förenings- 
livet lotsa ensamkommande barn och ungdomar in i 
samhället och i Stockholm skapar Duo Stockholm möten 
mellan nyanlända och etablerade svenskar.
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Sven Blume från Sverige 
och Aziz Diop från 
Senegal möttes genom 
Duo Stockholm.
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2015 var Frälsarkransens år 
För tjugo år sedan skapade den 
biskop emeritus Martin Lönnebo 

det moderna radbandet som 
kommit att uppskattas av många. 

Intäkterna från försäljningen går till 
IMs arbete för barn och ungdomar 
med intellektuella funktionsned-

sättningar världen över. 

Alla kan bli medmänniskor
Det började med bilden på Alan Kurdi, som drunknade  
i Medelhavet den 2 september 2015. Konflikten i Syrien  
hade visserligen pågått i flera år, men med bilden väcktes 
omvärldens medvetande och medkänsla. Ett tag såg  
det ut som att medmänskligheten skulle ta över Europa.  
De människofientliga strömningar som förmörkat  
de senaste åren lättade, och solidaritet och öppenhet  
präglade debatten. 

Vi märkte tydligt av människors engagemang. Aldrig förr 
har så många anmält sig som volontärer, redo att bidra med 
såväl pengar som tid. På IM mötte vi detta engagemang  
både genom att utöka våra redan befintliga grupper och  
att starta helt nya verksamheter. Vi skapade fler möjligheter  
till möten mellan dem som är etablerade i Sverige och dem  
som kommit hit nyligen.

Men rädsla är en stark kraft. Samhället lyckades inte  
möta människors vilja att förändra, vilja att skapa ett vi  
som inte stänger ute. Snart var det praktiska problem som  
lyftes fram och togs som intäkt för att vi inte ”klarar mer”.  
Barn på flykt fick betala priset för att Sverige ville ha ett 
administrativt ”andrum”. 

Det är nu vi i Sverige och Europa avgör vilket avtryck vi 
kommer att sätta i historien. Här är några av alla saker du  
som individ kan göra, för att vårt samhälle ska fortsätta  
vara öppet och välkomnande:

• Stå upp mot vardagsrasism. Ta diskussionen på jobbet, 
 i kassakön och på krogen. Att ifrågasätta, helt enkelt 
 säga ”hur menar du nu?” räcker ofta långt. Att mana till 
 eftertanke, utan att anklaga, och tvinga dem som låter 
 rädslan styra att tänka ett steg längre kan så ett frö till 
 något bättre.

• Engagera dig politiskt. Det är på kommun- landstings- 
 och riksdagsnivå som besluten om vårt samhälle fattas. 
 Eller vänd dig till det lokala näringslivet. Du kan påverka!

• Ge av din tid. IM och många andra civilsamhälles- 
 organisationer ordnar läxhjälp, språkcafé och andra typer 
 av aktiviteter och mötesplatser. Att träffas, prata och bli 
 människor för varandra är det bästa vaccinet mot rädsla 
 för det som är främmande.

Det finns många barn som Alan Kurdi. Ett fåtal av dem 
kommer till Sverige. Här kan de hitta tillbaka till ett 
fungerande liv och bli en del av framtidens Sverige.  
Om alla samhällets aktörer tar sitt ansvar kan vi skapa ett 
välkomnande klimat och möjliggöra snabb etablering.  
Vi kan bli medmänniskor!

Ministerbesök hos IM i Malmö I november fick IM i Malmö 
besök av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 
Hon fick information om verksamheten och passade på att 
tända ett ljus för medmänsklighet och mot rasism i samband 
med IMs manifestation Hela Sverige lyser, som arrangerades  
i Malmö och tio städer runt om i landet.

Veckan därpå utsågs IM av kulturdepartementet till en av de 
civilsamhällsorganisationer som under 2016 får ett särskilt 
förtroende och sex miljoner kronor för att säkerställa mot- 
tagandet av nyanlända och integrationsarbetet i Sverige.

FLYKTINGSITUATIONEN
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Texten bygger på en debattartikel som publicerades  
i Västerbottens-Kuriren den 30 november 2015.
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Efter nästan tjugo år i samma ”kläder” fick IM under hösten 
en ny logotyp och ett starkare visuellt utseende. Det är 
fortfarande samma IM! Våra värderingar är desamma, vårt 
uppdrag likaså. Men det nya utseendet signalerar ett ännu 
tydligare IM. Ett IM där vi tillsammans, med handlings- 
kraft och medmänsklighet, varje dag fortsätter att bekämpa 
fattigdom och utanförskap. 

Det nya utseendet ger IM de bästa förutsättningarna att  
nå så många som möjligt med sitt budskap. Målet är att  
IMs identitet ska upplevas som utåtriktad, trovärdig och 
närvarande, och den ska kännas mänsklig. 

En stor vinst med den nya logotypen är att den fungerar lika 
bra överallt i världen, såväl i Sverige som internationellt.  
Att den är tydlig och lättläst är också en fördel, inte minst 
för att den fungerar i de nya miljöer och skärmar där IM 
självklart måste finnas idag. Ytterligare en finess är att den 
kan läsas både som IM och som I’m (I am).

Arbetet med att producera nya trycksaker och ändra logotyp  
på alla platser där vi syns kommer att pågå en tid. Vi gör  
det kostnadsmedvetet och därför gradvis, så den gamla 
symbolen kommer att finnas kvar här och var ett tag till.

Nytt utseende stärker IM

Ser du IMs gamla logotyp någonstans så meddela oss gärna på: red@manniskohjalp.se

IM logotyp 1945
Design: Okänd

IM logotyp 1948
Design: Stella Falkner-Söderberg

IM logotyp 1959
Design: Harry Kumlien

IM logotyp 1997
Design: Liberg & Thompsons

IM logotyp 2015
Design: Spacerabbit

De här bilderna visar hur det kan se ut i olika sammanhang och alla är inte kopplade till 
verkliga varor eller kampanjer. Foto: Montage/Spacerabbit och IM.

IMs logotyp genom tiderna

IMs NYA UTSEENDE
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2015 var IMs första år som ramorganisation 
hos Sida. Genom direktavtalet får vi ett lång- 
siktigt och övergripande stöd. Den första 
avtalsperioden gäller 2015–2017 och ger IM 
närmare 130 miljoner kronor.

Här berättar Ulrika Jerre som är chef för den internationella  
avdelningen hur hon ser på möjligheterna och vad som hänt 
under året.

Vad betyder ramavtalet för IM?   
– Framför allt gör det att vi kan se till att fler människor kan ta 
sig ur fattigdom och utanförskap. Med de närmare 130 miljoner 
kronor som vi får under den första avtalsperioden kan vi  
öka våra insatser. Det innebär också att vi nu har helt andra 
möjligheter att påverka hur det svenska biståndet utformas. 

– Jag är otroligt stolt över det IM gör och att IM är en av de 
16 viktigaste svenska organisationerna inom biståndsområdet. 
Att vi har fått Sidas förtroende är ett erkännande av vad vi 
åstadkommit hittills och att våra strategier bedöms som starka.

Vad har hänt under 2015? 
– Vi har inlett samarbete med hela 36 nya partnerorganisationer. 
I varje region har vi stärkt våra program genom att koppla 
samman civilsamhällesorganisationer som kompletterar 
varandra i inriktning och metoder. För att bidra till en hållbar 
förändring för de människor som står utanför och inte kan ta 
kontroll över sina liv behöver man arbeta med olika strategier 
och på olika nivåer och det kan vi göra ännu bättre nu. 

Behöver IM inte sina givare och  
medlemmar längre?
– Jo absolut, IM behöver dem lika mycket som tidigare!  
Det är alla engagerade givare, medlemmar, volontärer, med 
flera som är IM. Det är också något som Sida har pekat ut  
som särskilt positivt med IM; det starka stödet som vi har  
hos våra många givare. 

– Vår egen insamling garanterar att vi kan fortsätta att 
bekämpa fattigdom och utanförskap. Egeninsatser är en 
förutsättning för att få pengar från Sida och dessutom gör  
de oss fria att göra de insatser vi anser gör bäst nytta.

– Jag är väldigt glad över att vi har fått den här möjligheten 
och jag hoppas att alla som är engagerade i IM känner sig 
stolta över att vi nu gör ännu mer nytta.

Vad är på gång just nu i samarbetet mellan  
Sida och ramorganisationerna?
– 2015 har varit ett spännande år i samarbetet med Sida. 
Bland annat håller Sverige på att ta fram en ny strategi för 
stöd till civilsamhället i utvecklingsländer och IM har haft 
möjlighet att vara med och påverka tillsammans med de 
andra ramorganisationerna. Det har varit väldigt värdefullt 
att vara med i detta och andra sammanhang och IM driver, 
genom vår närvaro i våra verksamhetsländer och nära relation 
med civilsamhället, konsekvent det lokala perspektivet och 
rättighetsbärarnas perspektiv. 

IM en av de 16 viktigaste 
biståndsorganisationerna

RAMAVTAL MED SIDA

” Vår egen insamling garanterar 
att vi kan fortsätta att bekämpa 
fattigdom och utanförskap.  
Egeninsatser är en förutsättning 
för att få pengar från Sida och 
dessutom gör de oss fria att göra  
de insatser vi anser gör bäst nytta.”Ulrika Jerre (längst 

bak) på besök hos 
självhjälpsgrupper 
utanför Delhi i Indien.
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IM vill alltid göra mer och bättre! För att göra 
det behöver vi bli fler. Så här kan du stödja  
IMs arbete för människor som lever i fattigdom 
och utanförskap i Sverige och världen över.  
Vilket eller vilka sätt passar dig? 

Bli medlem 
Som medlem gör du IM starkare. Ju fler medlemmar IM  
har desto tyngre väger våra argument, och våra möjligheter  
att påverka utvecklingen i samhället ökar. Vi vill vara  
med och forma en värld där människor möts och där alla 
röster hörs, på lika villkor. Som medlem har du rösträtt på  
IMs årsmöten där du kan påverka viktiga beslut. Du kan 
dessutom gå IMs utbildningar utan kostnad och följa med  
på våra medlemsresor. Och om du är mellan 20 och 30 år  
kan du söka utlandspraktik.
manniskohjalp.se/medlem eller ring 046-32 99 30

Bli volontär 
Vi vill att vårt samhälle ska fortsätta vara öppet  
och välkomnande. Det är därför vi skapar möjligheter  
till möten mellan människor som är etablerade i Sverige  
och dem som nyligen kommit hit. Som IM-volontär kan  
du bland annat engagera dig i läxhjälp, språkcaféer  
och aktiviteter för ensamkommande ungdomar. Du kan  
också bidra genom att arrangera studiecirklar, insamlingar, 
events och sälja fair trade-varor.
manniskohjalp.se/volontar eller ring 046-32 99 30

Bli givare  
Ge en gåva och förändra världen tillsammans med oss!  
Ju fler som stöder IMs arbete för en rättvis och medmänsklig 
värld, desto mer kan vi göra. Det finns många sätt att bidra, 
det här är ett par av dem.

Fadder Som fadder ger du en gåva varje månad. Det är ett 
effektivt sätt att stödja eftersom det håller administrations-
kostnaderna nere och stödet går dit det behövs mest. 
manniskohjalp.se/fadder eller ring 046-32 99 30

IMs gåvoshop Ge bort en get, en skolavgift, ett starta 
eget-bidrag eller något annat bra från IMs gåvoshop för 
symboliska gåvor. Det är livsviktiga gåvor som förändrar 
världen och ger någon ett bättre liv.
manniskohjalp.se/gavoshop

Bli kund 
IM säljer rättvist producerade varor från hela världen under 
namnet IM Fair Trade. När du handlar i vår webbshop,  
i vår postorderkatalog eller i någon av våra åtta butiker runt  
om i Sverige är du med och gör skillnad. Människor världen 
över får arbete med rättvisa löner, bra arbetsvillkor och  
säker arbetsmiljö.
Gå in på imfairtrade.se eller handla i våra butiker:

Göteborg Linnégatan 24 
031-42 45 50

Jönköping Klostergatan 65 
036-19 06 65

Linköping Bokhållaregatan 1 
013-14 41 38

Lund St Petri kyrkogata 13 
046-32 99 65

Lund IM-10an Spolegatan 10A 
(second hand) 

Malmö Engelbrektsgatan 13 
040-97 72 27

Nässjö Fenixgallerian 
(ingång från Storgatan 38A) 
0380-141 20

Stockholm Hornsgatan 29C 
08-663 32 75

Umeå Skolgatan 53 
090-12 55 90

Engagemang  
bygger IM

47200GIVARE 1500
VOLONTÄRER

16500 FADDRAR
6528
MEDLEMMAR

6400 KUNDER I WEBBSHOPPEN

ENGAGEMANG BYGGER IM
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Matilda Cervenka gjorde utlandspraktik på CUDP, Clean Upper Dharamsala 
Progam, i McLeod Ganj i norra Indien. CUDP är en organisation som jobbar med 
avfallshantering och miljö. ”Att vara praktikant har varit en fantastisk erfarenhet. 
Jag har lärt mig mycket om så många olika saker; om organisationen, avfalls- 
problem i Indien, korruption, tibetaner och om mig själv.”

När du köper en get i IMs gåvoshop stödjer du bland 
annat föräldralösa barn som Takudzwa Chidzere, 14 år, 
i Zimbabwe. Getterna ger honom näringsrik mjölk och 
en inkomst så att han har råd att gå i skolan.

Om du vill ge ett mer långsiktigt stöd till IM kan du  
bli IM-fadder. Då går stödet dit det behövs mest. 

IMs läxhjälpsgrupper finns runt om i landet och som volontär kan 
du göra en viktig insats. För att vara läxhjälpare behöver du inte 
kunna allt. Volontärernas uppgift är att ge av sin tid, lyssna, förklara 
och motivera till fortsatta studier. Här får Ali Mohamed hjälp av 
volontären Therese Bergius.

IM Fair Trade bedriver handel för en rättvisare värld och butikerna 
bemannas helt och hållet av volontärer. Som butiksvolontär är du en 
ovärderlig länk mellan IMs kunder och de människor som producerat 
varorna runt om i världen. Här är det volontären Gertzy Nilsson som 
pratar teer med kunden Ulrika Wilke.

ENGAGEMANG BYGGER IM
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IM bekämpar fattigdom och utanförskap  
runt om i världen. Vi arbetar med hjälp  
till självhjälp. Vi tror på människors kraft  
och förmåga att själva förändra sin situation.
Med andra ord hjälper vi människor att  
hjälpa sig själva och frigör på så vis deras 
handlingskraft och skapar handlingsutrymme. 

Utgångspunkten för vårt arbete är alla människors lika värde 
och rättigheter. Vi har våra målgruppers rättigheter i fokus och 
ser deltagarna i våra insatser som aktörer, inte som mottagare 
eller föremål för åtgärder. Vi arbetar framför allt med utsatta 
grupper som inte har någon stark röst i samhället; det kan 
vara kvinnor, barn, människor med funktionsnedsättningar, 
minoriteter eller migranter och människor på flykt.

Ett levande och starkt civilsamhälle är en nyckel till 
demokratisk utveckling och till minskning av fattigdom  
och utanförskap. Det handlar om att människor kan  
göra sina röster hörda och vara involverade i beslut som  
rör deras liv och det samhälle de lever i. 

IM stöder initiativ som underlättar för människor att utkräva 
ansvar av dem som är skyldiga att se till att deras rättig- 
heter uppfylls. Formellt är det stat och myndigheter som har 
den skyldigheten, men även lokala ledare, företag, organisa- 
tioner, föräldrar och i princip varje individ har skyldighet  
att värna andra människors rättigheter.

I vår verksamhet världen över samarbetar vi med civilsamhälls- 
organisationer som känner sitt samhälle och människorna som 
lever där – och som finns kvar när IM inte längre är kvar. 
Det kan vara allt från mindre organisationer som arbetar med 
problem i lokalsamhället till nationella rörelser för att göra 
samhället bättre. 

Vi bygger partnerskap på ömsesidig respekt, tillit och lärande. 
Vårt stöd är inte bara finansiellt utan omfattar också sådant 
som utveckling av arbetsmetoder, kapacitet och förmåga att 
påverka samhällsutvecklingen. Våra partnerorganisationer har 
direktkontakt med de människor vi vill stödja och utformar 
stödet tillsammans med dem. 

I Sverige är IM en stark civilsamhällesaktör som i samarbete 
med andra organisationer och nätverk vill påverka samhällets 
utveckling och ta fram modeller för hur det kan ske. Vi har en 
nära dialog med både deltagare och volontärer i utformningen 
av vårt arbete och i många fall är det de som både initierar och  
driver verksamheter.

All IMs verksamhet genomsyras av perspektiven genus, miljö 
och klimat. Jämställdhet och bättre miljö är utvecklings- 
mål i sig och samtidigt viktiga medel för att uppnå en bättre  
samhällsutveckling för alla.

SÅ FÖRÄNDRAR IM VÄRLDEN

Så förändrar 
IM världen

Det är en varm och fuktig  
dag i Cantón Pushtan,  
Nahuizalco, El Salvador.  
En av IMUs kvinnogrupper  
har träffats för att diskutera  
och laga mat. IMs partner  
IMU stärker kvinnor på lands- 
bygden med utbildning och  
stöd så att de kan hitta  
möjligheter att försörja sig  
och göra sina röster hörda. 
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IMs modell för förändring 
En förutsättning för att utvecklingen ska bli hållbar är att vi 
kommer åt grundorsakerna till orättvisor. Som IM ser det är  
det nödvändigt att jobba på flera nivåer i samhället samtidigt.

På individnivå kan förändring ske när människor får förmåga 
att hävda sina rättigheter och kan ta makten över sina liv. 
Det kan till exempel handla om att människor med funktions- 
nedsättningar uppvaktar politiker efter att ha fått kunskap  
om sina rättigheter, att en kvinna får stöd till att komma  
igång med en verksamhet som ger försörjning eller att en  
person som tvingats fly från sitt hemland får ett kontaktnät  
och kan påverka sin situation.

Förändring på organisationsnivå kan ske när människor går 
samman och organiserar sig för att fungera som en kollektiv 
röst för marginaliserade människor. IMs roll i Sverige är att 

driva och delta i förändringsprocesser och i det internationella 
arbetet att stödja organisationer i det civila samhället så att de 
blir demokratiska, starka och självständiga förändringsagenter  
i sina respektive länder. 

Förändring på den här nivån är också knuten till ett ökat nät- 
verkande mellan organisationer. Vi bygger broar mellan oss, 
våra partners och andra aktörer så att de kan utbyta erfarenheter 
och lära sig av varandra. 

På en institutionell nivå kan förändring ske när strukturer 
som vidmakthåller ojämlikhet och orättvisor utmanas 
och förändras. Med institutioner menas både formella och 
informella regler som formar människors beteenden. Det kan 
till exempel gälla lagstiftning som säger att kvinnor inte får 
äga mark, seder som gör att föräldrar gifter bort sina döttrar 
tidigt eller att rätten till asyl inte respekteras.

SÅ FÖRÄNDRAR IM VÄRLDEN

IMs partner SRGDI, Sustainable Rural Growth and Development Initiative, 
i Malawi har introducerat sparlåneklubbar i Flora Antons by. Klubben har 
24 medlemmar som träffas en gång i veckan och lägger pengar i en pott 
som de sedan kan låna ifrån. Flora säljer stickade varor och har lånat 
pengar för att köpa garn, men också till grönsaker som hon säljer från 
sitt hus. ”Jag känner mig lycklig. Jag får träffa vänner i klubben och jag får 
en chans att komma ut från mitt hus”, säger hon. Flora hoppas att hon 
kan inspirera andra i samma situation. 

IMs partner Kiran utanför Varanasi i Indien driver en skola för barn med 
funktionsnedsättningar. De kämpar samtidigt för att barnen ska få en plats 
i den vanliga kommunala skolan. Harsh Singh har cerebral pares och gick 
inte i skolan förrän Kiran ingrep. Nu går han i skolan som andra 12-åringar.
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CENTRALAMERIKA
Antal samarbetspartners: 14 
Antal personer som  
påverkas av IMs arbete: ca 17 500

El Salvador
Huvudstad: San Salvador
Antal invånare: ca 6,1 miljoner
Förväntad livslängd: 73
Andel kvinnor i parlamentet: 32%
Antal elever per lärare i grundskolan: 24

Guatemala
Huvudstad: Guatemala City
Antal invånare: ca 16 miljoner
Förväntad livslängd: 72
Andel kvinnor i parlamentet: 14%
Antal elever per lärare i grundskolan: 23

EUROPA
Antal samarbetspartners: 17
Antal personer som  
påverkas av IMs arbete: ca 8 000 i Moldavien

Moldavien
Huvudstad: Chisinau
Antal invånare: ca 3,5 miljoner
Förväntad livslängd: 71 
Andel kvinnor i parlamentet: 22% 
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 

Rumänien
Huvudstad: Bukarest
Antal invånare: ca 19,9 miljoner
Förväntad livslängd: 75 
Andel kvinnor i parlamentet: 14% 
Antal elever per lärare i grundskolan: 18 (2012)

RESULTAT I IMs VERKSAMHET

IM kämpar varje dag för att fler människor ska 
få en bättre framtid. Under 2015 påverkade våra 
insatser över 220 000 människor världen över.

Internationellt arbetar vi tillsammans med våra närmare åttio 
partnerorganisationer med insatser inom försörjning, utbild-
ning och förebyggande hälsoinsatser med fokus på sexuell  
och reproduktiv hälsa, och med att stärka det civila samhället. 
Vi anser att dessa områden hänger ihop och främjar varandra,  
så att de tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för  
att nå hållbara resultat. I Sverige arbetar vi med integration  
och mångfaldsfrågor. 

Så vet vi att vi är på rätt väg   
Allt IM gör ska bidra till att vi kan uppnå vårt övergripande mål. 
När vi väljer samarbetspartner ser vi till att våra mål harmonierar. 
Det är våra partners som, tillsammans med människorna som 
deltar i insatserna, bestämmer vad som ska göras och vilka mål 
som ska sättas för respektive insats. För att veta att vi satsar 
på rätt saker och för att få en så heltäckande bild som möjligt 
använder vi flera metoder för att följa upp arbetet. Förutom att 
vi har tät dialog med våra samarbetspartners har vi flera 
rapporteringsformat: årsrapporter, resultatramverk, Stories of 
change och Case studies.

I det treåriga resultatramverket tittar vi både på kvalitativa  
och kvantitativa resultat på individnivå, organisationsnivå  
och institutionell nivå. Resultaten mäts mot de delmål som  
vi sätter per verksamhetsområde, land/region och år. 

Att enbart räkna hur många personer som deltagit i en viss 
insats säger inte så mycket om satsningen är lyckad eller inte. 
Det viktiga är vad som händer med deltagarna och samhället, 
om det skett någon förändring i till exempel beteende eller i 
diskriminerande strukturer. Därför har vi kompletterat års- 
rapporterna och resultatramverket med berättelserna i  
Stories of change och fördjupningarna i Case studies som 
ger mer kött på benen. I Stories of change kommer deltagare 
i insatserna själva till tals och berättar om hur insatserna 
påverkat deras livssituation. I Case studies gör vi djup- 
dykningar och analyser, och drar slutsatser och lärdomar för  
att kunna göra insatserna ännu effektivare. En metod för  
att samla in data kan vara enkäter till exempelvis deltagare  
och personer i deltagarnas omgivning.

Resultat i IMs 
verksamhet 

Om inget annat anges bygger uppgifterna på fakta från de senaste tre åren.

16  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015



SÖDRA AFRIKA
Antal samarbetspartners: 14
Antal personer som  
påverkas av IMs arbete: ca 65 500

Malawi
Huvudstad: Lilongwe
Antal invånare: ca 16,7 miljoner
Förväntad livslängd: 63
Andel kvinnor i parlamentet: 17% 
Antal elever per lärare i grundskolan: 61

Zimbabwe
Huvudstad: Harare
Antal invånare: ca 15,2 miljoner
Förväntad livslängd: 57
Andel kvinnor i parlamentet: 32%
Antal elever per lärare i grundskolan: 36 (2012)

SYDASIEN
Antal samarbetspartners: 15
Antal personer som  
påverkas av IMs arbete: ca 99 500

Nepal
Huvudstad: Katmandu
Antal invånare: ca 28,1 miljoner
Förväntad livslängd: 70
Andel kvinnor i parlamentet: 30%
Antal elever per lärare i grundskolan: 24

Indien
Huvudstad: New Delhi
Antal invånare: ca 1,29 miljarder
Förväntad livslängd: 68
Andel kvinnor i parlamentet: 12%
Antal elever per lärare i grundskolan: 32

SVERIGE
Antal personer som 
påverkas av IMs arbete: ca 20 000

Huvudstad: Stockholm
Antal invånare: ca 9,7 miljoner 
Förväntad livslängd: 82 
Andel kvinnor i parlamentet: 44% 
Antal elever per lärare i grundskolan: 10 (2012)

MELLANÖSTERN
Antal samarbetspartners: 19
Antal personer som  
påverkas av IMs arbete: ca 17 500

Palestina
Huvudstad: palestinierna gör anspråk på  
Jerusalem som sin huvudstad

Antal invånare: ca 4 miljoner (2004) 
Förväntad livslängd: ingen uppgift
Andel kvinnor i parlamentet: ingen uppgift
Antal elever per lärare i grundskolan: ingen uppgift

Jordanien
Huvudstad: Amman
Antal invånare: ca 6,6 miljoner
Förväntad livslängd: 74 
Andel kvinnor i parlamentet: 12% 
Antal elever per lärare i grundskolan: 20 (2003)

Libanon
Huvudstad: Beirut
Antal invånare: ca 4,5 miljoner
Förväntad livslängd: 79 
Andel kvinnor i parlamentet: 3% 
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 

RESULTAT I IMs VERKSAMHET
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civilsamhället

STJÄRNCIRKLAR 
I MALAWI GAV 

KVINNOR STÖRRE 
INFLYTANDE

I MOLDAVIEN  
BÖRJADE  

VÅRA PARTNERS 
SAMARBETA KRING 

GEMENSAMMA 
FRÅGOR

Amina Fajr och Nouf Hajder flydde samtidigt från kriget i Aleppo. Få står upp för flyktingars rättigheter i Libanon och flykting-
kvinnor är en av de mest marginaliserade grupperna. IMs partner RDFL, Lebanese Women Democratic Gathering, gör ingen 
skillnad på nationalitet och deras arbetet för kvinnors rättigheter är viktigare än någonsin. RDFL har sex centra i Libanon 
där de stöder och stärker kvinnor att hävda sina rättigheter.

Ett starkt och levande civilsamhälle är nyckeln  
till ökad demokratisering, ökad respekt för  
mänskliga rättigheter och minskad fattigdom.  
Det finns en otrolig kraft i människors engagemang. 
När människor går ihop och organiserar sig kan 
verklig och hållbar förändring bli möjlig. 

IM arbetar för att människor ska mobilisera  
sig för att tillsammans påverka sitt samhälle.  
Vi vill att individer ska bli stärkta så att de  
kan göra sina röster hörda och att organisa- 
tionerna ska vara demokratiska, inkluderande  
och livskraftiga.
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I ZIMBABWE  
HAR PÅVERKAT  
POLITIKER 
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CIVILSAMHÄLLET

Moldavien IMs samarbetspartner Inspiratie 
öppnade 2009 ett resurscentrum för familjer 
med barn med funktionsnedsättning i Chirsova 
i området Gagauzien, Moldavien. Det har 
varit till stor hjälp för familjerna i byn, särskilt 
eftersom många även kämpar med andra 
problem som fattigdom och våld i familjen. 

Inspiraties arbete har ändrat bybornas uppfatt-
ning om personer med funktionsnedsättning 
och öppnat upp samhället för barnen och  
deras familjer. Centret, som drivs av föräldrarna 
själva, är en plats där både barn och vuxna  
kan träffas; en plats där de kan gråta, le, vara 
lyckliga och möta svårigheterna tillsammans. 

På senare tid har Inspiratie även framgångs- 
rikt börjat arbeta för att hitta jobb till byns 
unga vuxna med funktionsnedsättning.

Vasilij Meseoglu är en av dem som fått stöd 
av centret. Han inspirerar andra ungdomar 
och barn med funktionsnedsättningar, och är 
ett exempel för invånarna i byn på att det är 
möjligt att förändra sitt liv. Dessutom är han 
regionens schackmästare!

– Jag har lärt mig att allt är möjligt för en 
person som har drömmar. Inspiratie gav mig 
vänner för livet och nya drömmar, säger Vasilij 
leende, medan han tittar på en inbjudan från 

MÅL Att främja utvecklingen av ett starkt,  
demokratiskt civilsamhälle för att stärka  
individer som lever i utsatta situationer så  
att de kan delta i och påverka sitt samhälle. 

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
Organisationerna Identity Center, I am Human 
och IRCKHF i Jordanien har gått samman  
för att ta fram en skuggrapport till FNs 
kommitté för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättningar (CRPD).

Vår partnerorganisation Qader i Palestina har 
stärkt sin legitimitet genom ett samarbete med 
två ministerier om bland annat rätten till utbild-
ning för människor med funktionsnedsättning. 

I Mellanöstern har IM under 2015 inlett  
partnerskap med två regionala nätverk för  
att stärka gränsöverskridande samarbeten  
mellan människorättsorganisationer i regionen.

I Guatemala arrangerade vår partner  
Pami ett forum om utbildning och barns  
rättigheter dit de bjöd in kandidaterna i  
kommunalvalet i Panajachel. Här fick barn  
och ungdomar möjlighet att få inflytande  
över den kommunala politiken. 

Pies de Occidente gjorde tillsammans med 
Guatemalas utbildningsministerium en  
gemensam insats för öka lärares kompetens.  
Ministeriet höll i utbildningen, gjorde den  
obligatorisk och underlättade för lärare  
att delta.

Flera partners i Indien har utvecklat säkra  
och hållbara interna rutiner, för att fungera 
bättre som organisationer.

Alla IMs partners i Moldavien har stärkt sin 
organisatoriska kapacitet och blivit effekti-
vare i arbetet med barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. De har också börjat 
samarbeta kring gemensamma frågor.

I Rumänien har IMs partner fortsatt att utveckla 
både sin organisation och sin verksamhet. 
Under året har de bland annat skapat aktiva 
föräldragrupper för föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar. 

Genom att organisera stjärncirklar har kvinnor 
i Malawi fått större inflytande och kunnat ställa 
beslutsfattare till svars. Bättre mat i skolorna 
och statsfinansierade mobila kliniker är några 
av resultaten. En stjärncirkel en modell för att 
mötas för att stötta varandra och diskutera, 
ofta tillsammans med makthavare.

Fem partnerorganisationer i Zimbabwe har gjort 
flera konkreta framsteg genom att arbeta med 
påverkan gentemot politiker. Bland annat har två 
kliniker öppnats och flickor som hade hoppat 
av skolan har förmåtts komma tillbaka igen.

byns borgmästare: ”Chirsovas borgmästare  
har förmånen att bjuda in schackmästaren i  
Gagauzien till vinterns tävling”.

Vasilij kan bara röra några fingrar. Hans funk- 
tionsnedsättning är genetisk och innebär  
att musklerna långsamt förlorar sin kraft  
och funktion. Det började när han var nio år. 

Resan har varit lång men med stöd från 
Inspiratie kunde Vasilij gå i skolan och ta  
sin examen. Idag är han en stark ung man.  
Han har jobb och arbetar som copywriter.  
I en by där nästan hälften är arbetslösa, ordnar 
han en inkomst till sin familj. Med stöd från 
IM och Inspiratie har det varit möjligt att 
anpassa en arbetsplats så den fungerar. 

F
O

TO
: 
IM

/I
U

L
IA

N
A

 S
A

M
B

U
R

S
C

H
I

Nepal En av IMs samarbetspartners i  
Nepal är JGWICO, Jaluke Ghumaure Water 
Irrigation and Consumer’s Organization, med 
verksamhet i Nawalparasi och Kapilvastu.  
Efter flera års samarbete är de nu en respekt- 
erad aktör ute i samhällena. De har utvecklats  
till en dynamisk organisation som stärker  
sina kvinnogrupper och grupper av små- 
bönder i arbetet för få tillgång till sina rättig- 
heter till exempel när det gäller försörjning.  
Under 2015 gick JGWICO också med i flera 
större nätverk, varav ett handlar om rätten  
till mat och ett annat är en nationell samman- 
slutning för småbönder. 

Under året lyckades JGWICO påverka de  
lokala myndigheterna så att 191 småbönder 
fick stöd i form av subventionerat utsäde och 
lån för att bygga skydd till sina djur, samt 
bidrag till att organisera sig och starta företag. 
Trettio självhjälpsgrupper fick stöd i hur de 
ska gå till väga för att få tillgång till resurser 
från statliga stödprogram. 

Ett viktigt resultat var att JGWICO skapade 
154 nya självhjälpsgrupper, vilket är hela 114 
fler än målet. I grupperna får marginaliserade 
människor bland annat utbildning i hur de 
kan starta verksamheter.

JGWICO arrangerade också praktiska utbild- 
ningar om ekologisk odling. Här är ledorden 
lära genom att göra. En av deltagarna var 
Yam Kala Neupane: 

– Jag insåg att ekologiskt producerad mat 
inte bara är bra för vår hälsa, utan också bra 
för jorden och miljön. Om vi investerar tid 
och arbete så kan vi odla ekologiskt i mycket 
större skala. Då kommer männen i vår by 
inte att behöva åka iväg för att hitta jobb, 
säger hon. Yam Kala vet vad hon pratar om 
och inspirerar de andra kvinnorna i byn. 
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försörjning

191FATTIGA  
BÖNDER I NEPAL  

FICK UTSÄDE GENOM 
PÅVERKANS- 

ARBETE

Vår samarbetspartner Acopedis arbetar med rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar. Ett av målen  
är att fler människor med funktionsnedsättning ska kunna försörja sig själva, bland annat genom att tillverka och  
sälja hantverk. Efter ett långsiktigt påverkansarbete gentemot de lokala myndigheterna i Panajachel kunde Acopedis 
under 2015 öppna en hantverksbutik, som är hyresfri i tio år, på en av de mest turisttäta platserna i västra Guatemala.

Alla har rätt till försörjning. Det handlar om  
överlevnad och om ekonomisk trygghet, samt  
om självkänsla och status i samhället. En stor 
andel av IMs försörjningsinsatser riktar sig till 
kvinnor, både för att de oftare saknar möjligheter 
till försörjning och för att det leder till ett bättre 
samhälle för många fler. En annan del av vårt 
arbete är yrkesförberedande träning för bland 
annat ungdomar med funktionsnedsättning.

IM jobbar också med rättvis handel som gör  
att människor runt om i världen får rättvisa 
löner och goda arbetsförhållanden.
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51 PERSONER  
MED FUNKTIONS- 
NEDSÄTTNINGAR  

I MOLDAVIEN  
FICK JOBB

500HANTVERKARE  
I INDIEN FICK 
KUNSKAP OM SINA 
RÄTTIGHETER

20  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015



FÖRSÖRJNING

Malawi Fattigdomen drabbar alla, men i  
ett ojämlikt samhälle är kvinnor och barn 
särskilt utsatta. Malawi är ett av världens  
fattigaste länder och många kvinnor tvingas  
in i desperata situationer. Det kan handla om 
att ta farliga arbeten till exempel inom trä-
kolsnäringen, sexhandel eller att bli extremt 
beroende av sin man. Mammor känner sig 
tvingade att ta sina barn ur skolan för att de 
ska hjälpa till hemma eller få ihop en inkomst. 

Kvinnor har en viktig roll i hushållen men 
saknar tillgång till produktionsmedel och 
många lär sig aldrig att läsa och skriva.  
Det är även vanligt att kvinnor blir utnyttjade 
sexuellt, smittade av hiv och bortgifta i  
tidig ålder.

För att ändra på det här har IMs partner- 
organisationer organiserat sparlåneklubbar, 
bland annat i byn Makata utanför Blantyre. 
Varje sparlåneklubb består av ca 15 kvinnor. 
De sparar ihop pengar tillsammans och kan 
sedan låna ur den gemensamma kassan,  
något som gör det möjligt för dem att bygga 
upp hållbara små företag, få en starkare  
ekonomi och en ökad självständighet och 
status i samhället. 

Under året har 20 sparlåneklubbar utvecklat 
sin verksamhet och 40 har tillkommit  
genom organisationen Asap. 1 200 hushåll 
har varit inblandade och 7 200 personer 
berörs av projektet.

MÅL Att människor som lever i utsatta  
situationer, framför allt kvinnor, ska kunna öka 
sina inkomster och höja sin sociala status.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
614 kvinnor och personer med funktionsned- 
sättningar i El Salvador och Guatemala har 
ökat sin månadsinkomst med minst 50 procent. 
Det är ett viktigt steg i rätt riktning då många 
inom marginaliserade grupper tjänar mindre  
än en dollar om dagen.

Genom att skapa och delta i nätverk har våra 
partners i El Salvador påverkat kongressen  
att lägga fram ett lagförslag som innebär att  
de människor som tillverkar, distribuerar och 
äter maten också ska ha kontroll och insyn  
över produktionsledet.

IMs samarbetspartner JGWICO i Nepal har 
under året skapat 154 självhjälpsgrupper, 
målet var 40. I grupperna får marginaliserade 
människor i Nawalparasi och Kapilvastu  
bland annat utbildning i hur de kan starta 
inkomstgenererande verksamheter.

Genom lokalt påverkansarbete av JGWICO  
fick 191 bönder i Nepal stöd i form av subven-
tionerat utsäde och lån för att bygga skydd till 
boskapen samt bidrag till att organisera sig 
och starta företag.

I Indien har 15 hantverksgrupper fått stöd 
av IMs samarbetspartner Mesh, Maximising 
Employment To Serve The Handicapped, att  
ta fram 262 fair trade-produkter i ny design.  
Det har lett till att grupperna nu tillverkar  
både fler och bättre produkter.

Cirka 500 hantverkare med funktionsned-
sättning i 11 grupper i Meshs nätverk har fått 
kunskap om sina rättigheter, och blivit bättre på 
att hävda de sociala och ekonomiska rättigheter 
som återspeglas i WFTOs, World Fair Trade 
Organizations, tio principer för rättvis handel.

Under 2015 har 29 kvinnor och 22 män med 
funktionsnedsättning i Moldavien fått en anställ-
ning eller kommit igång som egenföretagare.  
För individerna betyder det bättre levnadsvillkor 
och högre status. För samhället i stort blir  
det ett steg mot att bryta stereotyper om vad 
personer med funktionsnedsättningar klarar av.

I Malawi har samtliga kvinnor och ungdomar 
som är medlemmar i sparlåneklubbar ökat  
sina inkomster. 

922 fattiga och marginaliserade kvinnor i  
Zimbabwe fick tillgång till produktionsmedel  
och kunde köpa egna hackor och plogar, och 
även egen boskap, när inkomsterna från deras 
egna små företag ökade. Det har höjt deras  
status och ökat deras inflytande i samhället. 
Och de är förebilder för andra att göra likadant.

Anne Kumbasa, 55 år, är med i en sparlåne-
klubb i Makata. 

– Jag har alltid arbetat men har inte fått ut så 
mycket av det. Skörden räckte inte till mat  
åt familjen. Varje gång det regnade var jag  
orolig eftersom vårt hus var i dåligt skick. 

När hon gick med i sparlåneklubben fick  
hon möjlighet att låna en summa, och kunde 
då köpa gödningsmedel och hyra en bit  
bördig mark. 

– Jag räknade ut vilken majs som gav bäst av- 
sättning och bestämde mig också för att odla 
tomater och lite andra grönsaker. Det har gått 
bra och nu kan jag känna mig lugn. Vi har 
fått tag på tegel till huset och det blir pengar 
över till skolavgifter för barnen, säger Anne.
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Indien Vinodhini Ramakrishnan har haft 
mycket ansvar på sina axlar, sedan hon var 
tretton år och gifte sig. Vid arton fick hon en 
son och några år senare en till. Familjen fick 
då klara sig på de 190 kronor i månaden,  
som hennes man tjänade som traktorförare. 

– Jag visste bara inte hur jag, med minimal 
utbildning, någonsin skulle kunna bidra till 
våra hushållsutgifter, minns Vinodhini som 
bor i byn Virallipatti i Tamil Nadu i Indien.

För några år sedan hörde hon talas om 
Reaching the Unreacheds, RTUs  
självhjälpsgrupper. Grupperna handlar om 
att kvinnor ska kunna ordna en hållbar  
inkomst, men inte bara det. Det handlar  
också om att tänka mer holistiskt och bättre  
ta vara på alla sina styrkor och erfarenheter.

Idag är Vinodhini 29 år och markägare,  
något som är väldigt ovanligt bland  
kvinnor på landsbygden. Hon driver ett  
framgångsrikt jordbruks- och mejeri- 
företag, och säljer 13 liter mjölk varje dag.  
Utöver detta tillverkar och säljer hon korgar. 

– Innan jag gick med i självhjälpsgruppen  
var jag fast i mitt hus. Nu är jag nästan  
aldrig hemma. Jag går på möten och sprider 
kunskap i mitt samhälle. Jag hjälper andra 
entreprenörer samtidigt som jag fokuserar  
på att utveckla mina företag, berättar  
Vinodhini med ett ansikte fullt med glädje. 
Hennes leende och självförtroende smittar 
verkligen av sig.
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utbildning

PÅVERKAN  
LEDDE TILL  

LÖFTE OM ÖKNING  
AV UTBILDNINGS- 

BUDGETEN I 
EL SALVADOR

1003BARN  
MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNINGAR 
GICK I SKOLAN I 

PALESTINA

Ettårige Nicolae Busuioc, som föddes med Downs syndrom, och hans mamma Iulia är på besök hos IMs partner  
Voinicel Center of Early Intervention i Moldavien. Centret gör tidiga insatser för barn med funktionsnedsättningar  
och ger stöd till deras familjer. Genom påverkansarbete är de här insatserna nu på väg att bli en obligatorisk del  
av det allmänna hälsosystemet. Deras framgång har öppnat dörrar för andra organisationer att påverka samhället. 

Utbildning är en mänsklig rättighet och  
avgörande för vår utveckling, både som  
individer och som samhälle. Att flickor och  
pojkar får lika tillgång till utbildning av god  
kvalitet är en nyckel till att minska fattigdom.  
Det gör att de kan fatta bättre beslut och  
bättre påverka sin framtid. 

IM riktar insatserna till barn som inte har  
tillgång till utbildning på grund av fattigdom, 
funktionsnedsättning, etnicitet eller kön.  
Vi arbetar också för att barn, särskilt flickor, 
inte ska hoppa av skolan innan de gått klart.
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I MALAWI HAR  
FÅTT LÄRAR- 
ASSISTENTER 
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UTBILDNING

MÅL Att flickor och pojkar som lever i utsatta  
situationer ska ha tillgång till god undervisning 
på låg- och mellanstadiet på lika villkor, så att 
de kan nå sin fulla potential.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
Fyra nätverk i Guatemala och tre i El Salvador 
stärktes i sitt arbete för marginaliserade  
flickors och pojkars rätt till utbildning.  
Deras påverkansarbete har bland annat lett  
till att den salvadoranska regeringen förbundit 
sig att öka utbildningsbudgeten.

Våra partners i Moldavien utvecklade  
påverkansmodeller för att få fram resurser  
till inkluderad undervisning, så att barn  
med funktionsnedsättning kan gå i de  
vanliga skolorna. 239 barn med funktionsned-
sättningar slutförde sitt skolår medan  
46 nyligen skrevs in i skolan. 

I Palestina gick 349 barn med funktionsned-
sättning i Gaza i specialklasser och de fick 
även sjukgymnastik. Dessutom fick 654 barn  
på Västbanken bland annat talträning och  
rehabilitering. Under året kunde 64 av dem 
börja i statliga skolor.

I Jordaniens flyktingläger för palestinska 
flyktingar fick 108 barn och 113 vuxna med funk-
tionsnedsättning utbildning och rehabilitering. 

Vår partner Kiran utanför Varanasi i Indien  
arbetar för att barn med funktionsnedsättningar 
ska få en chans i samhället. De har tagit fram 
ett utbildningsmaterial som tio statliga skolor 
nu har börjat använda och myndigheterna har 
satt igång att integrera i läroplanen. 

I Indien har 111 lärare i så kallade över- 
gångsklasser fått stöd att förbättra sina  
undervisningsmetoder. Övergångsklasser drivs 
av flera av våra samarbetspartners och är  
till för barn som av olika anledningar inte har 
kunnat få plats i den vanliga skolan direkt.

IMs samarbetspartner NDHCH i Nepal har  
ordnat gratis undervisning för 169 av  
478 elever, det är kvalitetsundervisning för  
barn i marginaliserade samhällen och även  
för barn som är döva.

I området Chipinge, Zimbabwe, har skolorna 
introducerat ett system med förslagslådor  
där elever kan påverka skolan och enklare  
anmäla övergrepp. På 39 av de skolor som  
IM stödjer finns idag också så kallade Child 
protection committees. Det har gjort att  
utsatta barn får ett helt annat stöd än tidigare.

I Malawi har lärarassistenter satts in på 30 skolor 
med sammanlagt omkring 20 000 elever  
i Chikwawa. Det är en satsning på flickors läs- 
träning i tidig ålder och ett viktigt steg för att  
fler flickor ska gå kvar i skolan. 

Palestina Bussen skumpar fram på en 
myllrande gata med trafik överallt.  
Hamze Lafrokh, 16 år, och hans skol- 
kamrater är på väg till skolan på IMs  
partner Annahdas center för barn med  
intellektuella funktionsnedsättningar. 
Barnen bor i utkanten av Ramallah där 
fattigdomen är utbredd.

– Utan bussen hade vi aldrig haft råd att ta 
Hamze till skolan, han skulle varit tvungen 
att stanna hemma, säger hans mamma  
Amal Lafrokh.

Hamze, som är äldst av sex syskon, kom till 
Annahdas skola när han var sex år och har 
gått här i tio år nu. Innan dess gick han på en 
kommunal skola där han blev slagen av sina 
klasskamrater, något som satte djupa spår.

– Det tog lång tid att bygga upp ett för- 
troende, men även om Hamze inte är direkt 
pratsam idag så kommunicerar han med  
oss på sitt eget sätt, berättar George Rantisi 
som är chef på Annahda.

Det är vanligt att personer med intellek- 
tuella funktionsnedsättningar utsätts för  
diskriminering i det palestinska samhället.  
De offentliga skolorna är underbemannade  
och personalen saknar ofta kompetens för att 
garantera utbildning av god kvalitet för alla.

Med träningen på Annahdas center har livet 
blivit lättare för hela familjen. Idag kan  
Hamze ta en dusch och gå på toaletten själv.  
På fritiden besöker han sina släktingar i  
Hebron och följer med sin pappa till moskén.

Snart ska Hamze börja en yrkesutbildning  
på Annahda. Där kommer han att lära sig  
enklare snickeriarbete. Det är ett nytt kapitel  
i Hamzes liv.
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Zimbabwe Simbarashe bor i byn Nyadongo, 
i distriktet Dora utanför Mutare i Zimbabwe. 
Han är en fåordig pojke, känd för att hålla 
saker för sig själv. Han har en ljus hårlock  
i pannan, det sägs att det är en symbol  
för visdom. Och visdom har Simba, som han 
kallas, samlat ihop genom allt han tagit  
sig igenom. Den ljusa locken är det enda  
han ärvt av sin far. 

– Jag har aldrig träffat mina föräldrar, bara 
sett dem på bild, säger Simba och pressar fram 
ett leende. Båda föräldrarna har dött i aids.

Simba är 16 år och familjeförsörjare. Han bor 
tillsammans med sin syster, sin kusin, som 
också är föräldralös, och sin mormor Margret. 
Tidigare tog mormodern hand om dem alla. 
Simba älskar sin mormor, som har ställt upp 
för honom.

– Hon blev vår mamma och pappa.  
Trots sina svårigheter öppnade hon sitt  
hjärta och sitt hem för oss, säger Simba.

Efter att hennes sjukdom förvärrats fick  
Simba slita hårt för att få ihop mat för dagen, 
men när IMs samarbetspartner Simukai  
startade ett skolprogram i Dora tog livet en  
ny vändning. Han fick en ny skoluniform  
och ett par hela skor, något som han aldrig 

hade haft tidigare. Dessutom fick han en get, 
som sedan dess har fått killingar som han  
har kunnat sälja för att få pengar till mat.

Idag går Simba i skolan som andra barn, 
och han har tid att vila och att leka med sina 
kompisar. Han går i tredje klass och har lärt 
sig om sina rättigheter. Han gillar skolan och 
vill bli ingenjör i framtiden. Redan nu har 
han lyckats bygga ett nytt kök till sin stolta 
mormor Margret. 

– IMs och Simukais arbete ändrade inte bara 
livet för mina barnbarn, utan för mig också. 
Nu kan jag sova lugnt när jag vet att Simba 
och hans syster har en framtid, säger Margret.
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hälsa

IMs partner CYECE, Center for Youth Empowerment and Civic Education, fokuserar på ungas sexuella och  
reproduktiva hälsa och rättigheter. Här håller Stella och Maggie från CYECE en workshop om hiv och aids  
utanför ett klassrum i Namalaka skola i Malawi. ”Det vi gör kan hjälpa” säger Stella, men ändrar sig snabbt  
och säger ”Jag vet att det vi gör hjälper! ”.
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2402  
UNGDOMAR  

I GUATEMALA  
FÖRSÅGS MED  

HÄLSO- 
KUNSKAP 

3 
KVINNOGRUPPER 

BILDADES  
I PALESTINA 

Problem med hälsan kan göra det omöjligt 
för människor att nå sin fulla potential och 
leva ett värdigt liv. God hälsa är en mänsklig 
rättighet och en förutsättning för att kunna 
vara aktiv i samhället, ta del av utbildning 
och försörja sig själv. 

IM fokuserar på förebyggande insatser inom 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
Genom vårt arbete får fler människor kunskap 
om rätten till sin kropp och sin sexualitet, och 
kan påverka både sitt eget liv och samhället 
omkring dem.

12  
INFORMATIONS- 
KAMPANJER  
DREVS I  
ZIMBABWE
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HÄLSA

Jordanien IMs samarbetspartner JWU, 
Jordanian Women Union, arbetar mot våld i 
hemmen genom att kombinera juridiskt och 
psykosocialt stöd med insatser för att höja 
människors medvetenhet om och tillgång  
till sina rättigheter.

JWU driver bland annat en så kallad hotline- 
tjänst för kvinnor som utsatts för våld  
och övergrepp. Dit kan kvinnor höra av sig  
för att få råd, skydd och stöd i sociala,  
psykologiska och juridiska frågor. Den här  
verksamheten finns på ett tiotal orter över  
hela Jordanien, och under 2015 har de med  
IMs stöd kunnat starta nya center på två orter.  
Centren är säkra och trygga platser som  
kvinnor vågar och kan besöka. 

Guatemala Tonårsgraviditeter är vanliga i 
hela Centralamerika, i Guatemala blir var 
fjärde flicka gravid innan hon fyller 19 år.  
En av orsakerna är att många ungdomar inte 
har tillräcklig kunskap om sina rättigheter när 
det gäller sin kropp och sin sexualitet. 

Tidigare var det få ungdomar som var aktiva 
i någon förening eller nätverk. Under de 
senaste åren har vår partner Pami i Panajachel 
stärkt sina ungdomsnätverk och resultaten  
är tydliga; 190 ungdomar i kommunerna  
Mazatenango och Zunilito är nu organiserade. 

Ungdomarna har fått bättre kunskap om 
sina rättigheter och hur de själva kan påverka 
sitt liv och sin framtid. Det handlar om  
att få kunskap om sin egen kropp och om 
preventivmedel, men också om att våga säga 
ifrån och planera för framtiden. 

De har lärt sig mycket om vilka risker som 
finns och hur de kan undvika att till exempel 
bli gravida, samtidigt som de har blivit bättre 
på att fatta viktiga beslut. De har också lärt 
sig hur de kan sprida kunskapen, och insett 
hur viktigt det är att flera får veta. 

MÅL Att kvinnor och män i utsatta grupper  
ska ha lika tillgång till preventiva hälsoinsatser, 
med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
I Malawi organiserade sig 1 800 tjejer och  
killar i 90 ungdomsklubbar, målet var 8.  
Dessutom fick 180 ungdomsledare utbildning 
i hur de ställer krav på samhällets bemötande 
av unga. Genom att använda så kallade score 
cards, ett slags protokoll, kan ungdomarna 
bedöma och utvärdera den service de får hos 
myndigheter och andra skyldighetsbärare.  
Det här har bland annat lett till att tre hälso-
center har förbättrat sin service till ungdomar 
och att fler unga därför går på rådgivning och 
testar sig för hiv.

I Zimbabwe har 12 informationskampanjer  
om hiv och familjeplanering genomförts.  
Kampanjerna nådde 351 män, 631 kvinnor,  
1 131 pojkar och 3 412 flickor.

38 nya stjärncirkel-klubbar bildades och 4 ex-
isterande stärktes i Zimbabwe. I stjärncirklarna 
diskuterade invånarna i samhällena känsliga 
ämnen på tema sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. Nu kan kvinnorna, flickorna och 
pojkarna ta ansvar för sin hälsa och de vet att 
de kan få information på hälsocentren.

Health Work Committee, HWC, i Palestina  
är ett antal hälsokommittéer som driver  
kliniker men också besöker kvinnor i hemmen.  
Under 2015 nådde de ut med vård och stöd till  
13 557 kvinnor runt om på Västbanken, dess- 
utom har 15 320 kvinnor och män deltagit i  
utbildningar i ämnen som mäns våld mot kvinnor. 
HWC har dessutom gjort insatser för att  
mobilisera kvinnor. Tre kvinnogrupper med  
15 deltagare i varje har bildats, och har utbildat 
sig i hälsofrågor och spridit kunskap i sina 
samhällen på Västbanken. De har även haft 
en aktiv roll när hälsoministeriet arbetar fram 
förslag inom områden som mödradödlighet  
och familjeplanering.

25 hälsoarbetare i Palestina organiserade sig 
och krävde relevant fortbildning inom sexuell  
och reproduktiv hälsa. 

I Jordanien har 704 kvinnor, som har utsatts  
för våld, fått juridiskt och psykosocialt stöd  
under 2015. 

I Centralamerika har IM förstärkt arbetet med 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
med fokus på ungdomar genom nya partnersam-
arbeten med ASECSA och Pies de Occidente.

2 402 ungdomar i Guatemala har fått kunskap 
och ökad medvetenhet om sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter, det är dubbelt så 
många som det satta målet.

– Det är inspirerande att se en kvinna bli en 
oberoende individ och ta egna initiativ, när  
hon tidigare inte ens vågade be familjen om  
lov att få lämna sitt hus, säger Wesam Breizat 
som är socialsekreterare.

Under året har personalen fått utbildning och 
fördjupat sina kunskaper och metoder för att 
möta kvinnor som söker stöd. JWU har också 
blivit bättre på att samarbeta med det lokala 
samhället, och de har kunnat påverka männ-
iskors attityder i frågor om våld mot kvinnor. 

Genom att samla den kunskap som finns 
hos personalen på de olika centren har JWU 
underlag för sitt påverkansarbete. Det handlar 
bland annat om att förbättra lagstiftningen 
om våld inom familjen och statligt stöd till 
kvinnor som drabbats.  

När en kvinna vänder sig till hotline-tjänsten 
får hon först kontakt med en socialsekreterare. 
Därefter träffar hon en advokat och psykolog. 
Personalen bedömer sedan hur det är bäst att 
gå vidare för att hitta en varaktig lösning,  
och föreslår olika alternativ. Det är alltid  
kvinnan själv som bestämmer. Det kan handla 
om rättsliga processer, rådgivning för hela 
familjen och i extrema fall räddningsinsatser 
för att skydda kvinnan. En viktig strategi är 
gruppterapi där kvinnor delar sina erfarenheter 
med varandra.

Genom att utbilda sig till vidareförmedlare 
har ungdomarna nått omkring 17 000 andra 
barn, tonåringar och vuxna genom bland 
annat tidningar, lokala radio- och tv-kanaler, 
festivaler och tävlingar i muralmålning.  

Flera av ungdomarna har insett att de lärt sig 
något för resten av livet, inte bara om sexualitet 
och deras rättigheter, utan också att de kan 
påverka och lära andra människor någonting. 
En annan vinst är att ungdomarna har lärt  
sig ifrågasätta den macho-kultur som alltid 
präglat deras samhälle. 
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integration

Till Språkfika kommer många som är nya i Sverige och andra som är mer etablerade för att lära av varandra.  
Elenor Hansson, volontär, och Yaser Alabed sitter tillsammans och repeterar meningar som kan komma till nytta  
i vardagslivet. Yaser kommer från Syrien och blev tipsad av sin bror att komma till språkfika. ”Det är roligt att  
lära från varandra i en sådan här miljö. Det är ett jättebra initiativ”, säger Elenor.

115  
NYANLÄNDA  

BARN FICK STÖD  
I BIV/BIS-
GRUPPER

1500  
VOLONTÄRER  
VAR AKTIVA I  
IMS ARBETE

Omkring 60 miljoner människor är på flykt runt om 
i världen, det är fler än under andra världskriget. 
Under 2015 har över 160 000 personer sökt asyl i 
Sverige, ungefär dubbelt så många som förra året. 

IM arbetar för ett mångkulturellt och antirasistiskt 
Sverige genom att skapa mötesplatser och vägar  
in i det svenska samhället. Tillsammans kan vi göra 
det svenska samhället mer öppet och kompetent 
att ta tillvara alla människors handlingskraft.  
Det är genom att stärka det civila samhället som  
vi kan skapa hållbar förändring.
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INTEGRATION

MÅL Att alla människor i Sverige, både nya  
och etablerade, ska ha lika möjligheter att  
ta en aktiv roll samhället. Vi vill skapa ett  
samhälle som bygger på mångfald och möten 
mellan människor.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
Omkring 1 500 volontärer var regelbundet aktiva i 
IMs verksamheter under 2015. Tillsammans bidrog 
de med närmare 65 000 timmar ideellt arbete.  
De engagerar sig bland annat i läxhjälp och språk- 
caféer, deltar i verksamhet för ensamkommande 
ungdomar, är värdar på IM Vrigstadgården, säljer 
rättvisa varor i våra åtta IM Fair Trade-butiker, 
ordnar studiecirklar och insamlingar, med mera.

Volontärerna ordnade omkring 2 000  
mötestillfällen tillsammans med drygt 20 000  
(ej unika) deltagare.

IMs utlandspraktikantprogram sände iväg 14  
unga människor till Indien, Nepal, El Salvador, 
Moldavien, Palestina och Malawi. Antalet sökande 
till platserna var 144 personer. Efter hemkomsten 
höll praktikanterna omkring 120 föredrag där de 
berättade om sina erfarenheter. Cirka 3 500 per-
soner nåddes sammanlagt.

Med vår verksamhet Biv/Bis, Barn i väntan/Barn 
i start, nådde vi under året 115 barn i 14 grupper. 
Till det kommer föräldra- och syskongrupper.

Skolprojektet Rafiki träffade runt 4 000 elever i 
åldrarna 7–12 år och 275 pedagoger för att ge 
en rättvisare bild av världen. Fyra temanummer 
av Rafiki-tidningen gavs ut. Ett av numren hade 
temat Att flytta, och handlade om barn på flykt, 
barn som flyttar och om att få nya klasskompisar 
och grannar.

IM slöt två IOP-avtal, ett i Göteborg och ett 
i Stockholm. IOP står för Idéburet Offentligt 
Partnerskap och innebär ett avtal mellan en eller 
fler idéburna organisationer och den offentliga 
sektorn. I Göteborg gäller avtalet mottagande  
av ensamkommande barn och ungdomar och 
är ett samarbete mellan kommunen, IM och sex 
andra civilsamhällsorganisationer. I Stockholm 
samarbetar kommunen och IM under namnet  
Duo Stockholm. Här handlar det om att nya och 
etablerade svenskar träffas, utbyter erfarenheter 
och lär känna sin stad och omgivning bättre.

Hela Sverige Lyser lyste upp novembermörkret  
för medmänsklighet och mot rasism i elva städer.

IM Vrigstadgården i småländska Vrigstad slöt 
avtal med Eksjö kommun om mottagande av och 
boende för ensamkommande.

Under året lades en god grund för det fortsatta  
arbetet med att utveckla medlemsdemokratin, 
vilket kommer göra att det kommer att bildas 
betydligt fler lokalföreningar under 2016.

Biv/Bis Hälften av alla människor på flykt  
är barn. Biv/Bis, Barn i väntan/Barn i start,  
är pedagogiska program där nyanlända barn 
får möjlighet att bearbeta flykten, men  
också utmaningarna och möjligheterna i sin  
nya situation. Modellen som är framtagen  

av IM och Svenska kyrkan är väl beprövad  
och verksamhet bedrivs i många kommuner  
runt om i Sverige.

Efter att ha testat metoden på yngre barn  
har vi nu börjat ha med sexåringar i en del  
av de pedagogiska barngrupperna. 

På Vrigstadgården i Småland anordnade  
vi olika läger för barn och familjer från  
Malmö och andra städer. 

– Lägervistelserna för familjer som deltagit  
i våra pedagogiska grupper var jätteupp- 
skattade, vi ser att det stärker människor att 
göra saker de inte gör annars. Och de får se 
en annan del av Sverige, säger Pernilla Delfelt, 
enhetschef IM Småland. 

Syftet med lägren har också varit att  
motivera fler ensamkommande att delta i  
vår verksamhet och att upplysa kommuner 
och boendepersonal om våra pedagogiska 
metoder så att de själva ska kunna starta  
Biv/Bis-verksamhet.
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Move It Move It är en av IMs volontär-
verksamheter som ger nyanlända ungdomar 
möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter. 
Tillsammans med våra volontärer besöker  
de idrottsklubbar och andra föreningar och  
deltar i aktiviteterna. För föreningarna  
betyder det att de kan nå en ny målgrupp. 

Aktiviteterna kan vara fotboll, teaterbesök 
eller yoga. Det ger chansen att upptäcka ett 
nytt intresse, träna svenska, lära känna staden 
man bor i och få nya kompisar.

– Den sociala aspekten är väldigt viktig. 
Många kommer helt ensamma till aktiviteter, 
utan att känna någon, men på slutet är det 
alltid ett gott gäng och alla pratar med alla, 
säger volontär Ida Toftefors.

Förhoppningen är att ungdomarna ska fastna 
för något, och stanna kvar i föreningen.  
Och att åka skridskor, det kan Omran Shatto 
tänka sig att prova igen.

– Jag skulle gärna åka igen men då behöver 
jag någon som hjälper mig, säger han.

Vårt arbete med rapporten ”Hjärtligt oväl- 
kommen till föreningslivet” har fått stor 
uppmärksamhet och gett positiva resultat 
under 2015. Rapporten visade att framför- 
allt nyanlända har svårt att få tillgång till  
en aktiv fritid, bland annat på grund av ålder, 
ekonomi och att många föreningar satsar  
brett på elitnivå. 

Men intresset för att inkludera nyanlända  
inom idrotten växer. Idrottsföreningar från 
hela landet har hört av sig till IM och  
vill samarbeta. Vi har träffat beslutsfattare  
som läst rapporten och startat samarbeten  
med bland annat Stockholms idrottsförbund 
om att stödja föreningar i hur de kan jobba  
med ensamkommande ungdomar.

Regeringen har också gett extra medel  
till idrottsrörelsen för att klubbarna ska  
arbeta med integration och inkludering  
av nyanlända. Under Almedalsveckan  
uppmärksammades temat, och där var  
IM på plats och lyfte frågorna. Vi skrev  
även en debattartikel i Expressen. 

– Vi ser en positiv utveckling där fler talar  
om verklig inkludering i föreningar, istället  
för separata aktiviteter, säger Elin Vestberg  
på IM Stockholm som tagit fram rapporten.
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IM FAIR TRADE

IM Fair Trade samarbetar med producenter i IMs verk-
samhetsländer och i bland annat Bangladesh, Bolivia  
och Sydafrika. Det är såväl enskilda producenter som  
kooperativ och hantverksgrupper.

Vi importerar och säljer fair trade-produkter i vår webbshop 
imfairtrade.se och i våra åtta butiker runt om i Sverige.  
Här finns allt från kaffe och choklad till heminredning  
och leksaker. Butikerna drivs av volontärer och är en viktig  
del av vår rörelse.

Vi är medlemmar i World Fair Trade Organization,  
WFTO, och i Nätverket rättvis handel, som består av  
sexton aktörer inom rättvis handel i Sverige.

Hänt under 2015
Vi inledde samarbete med flera nya producenter, bland 
annat WomenCraft i Tanzania och Silence i Indien.  
Våra nya téer från Danyun Fair Trade och kaffet från 
Bolivia har sålt mycket bra.

Den totala omsättningen sjönk något och under hösten in- 
leddes ett arbete med att på olika sätt höja försäljningsresultatet.  
Det innefattade att stödja butiksvolontärernas viktiga 
engagemang, bland annat genom att erbjuda säljutbildningar.

Försäljningen via webbshop och postorder ökade  
under året. Den reakatalog som gavs ut för första gången 
bidrog till försäljningen. 

Vi tror på rättvis handel som drivkraft för utveckling, att människorna bakom produkterna  
får det bättre med rättvisa löner, bra arbetsvillkor och säker arbetsmiljö. Därför bedriver  
IM handelssamarbeten för en bättre värld under namnet IM Fair Trade. 

Rättvis handel har även varit temat för några av de  
utbildningar som IM arrangerat under året.

I maj deltog chefen för IM Fair Trade tillsammans med tre 
andra representanter för IM på WFTOs konferens i Milano.

Vi deltog på Fair Trade Forum i Uppsala i oktober där  
vi hade en monter och sålde våra produkter.

Under hösten blev IM inbjuden att delta i finansmarknads- och 
konsumentminister Per Bolunds initiativ Fair Trade Nation.  
IM betonade hur viktig det är WFTOs tio principer för rättvis 
handel återspeglas i Sveriges framtida roll som världens första 
Fair Trade Nation.

Nya producenter 2015
SILENCE Organisationen Silence grundades av en grupp 
döva konstnärer i Kolkata, Indien, i slutet av 70-talet.  
De ville att människor med funktionsnedsättning skulle bli 
behandlade med respekt och ges samma möjligheter som 
alla andra att kunna försörja sig. Människor med funktions-
nedsättning lever ofta i en mycket svår situation och det är 
vanligt att de diskrimineras. 

I över fyrtio år har ljus, rökelse, kort och andra hantverk 
skapats på Silence. Idag arbetar här flera hundra konstnärer, 
med olika typer av funktionsnedsättningar. 

– Det är en seriös organisation som jobbar med en mycket 
utsatt grupp i Indien, säger Josefine Uppman som är inköpare 
på IM Fair Trade. 

Sharmishtha föddes med hörselnedsättning och talsvårigheter. 
För några år sedan kom hon i kontakt med Silence och upp- 
täckte ett stort intresse för design och formgivning. 

– Jag fick utbildning och började arbeta som formgivare  
hos Silence. Mitt självförtroende ökade och jag kunde försörja 
mig själv samt bidra ekonomiskt till familjen, säger hon. 

Efter en tid försämrades Sharmishthas syn och till slut  
blev hon blind. Hon vågade inte gå utomhus själv och  
blev deprimerad. Personalen på Silence blev oroliga och  
såg till att någon följde henne till verkstaden varje dag.  

Välkommen till  

Vårt te från Danyun Fair Trade sålde bra. Organisationen samarbetar 
med mer än sexhundra familjer och är involverad i projekt som bland 
annat främjar utbildning, bygger hus, skolor och kliniker samt till- 
handahåller rent dricksvatten.
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IM FAIR TRADE

– Sakta men säkert började jag må bättre och tillsammans 
hittade vi nya arbetsuppgifter som jag kunde utföra istället.  
Tack vare Silence känner jag mig idag hoppfull inför  
framtiden, säger Sharmishthas.

WOMENCRAFT WomenCraft är ett kooperativ, baserat  
i Ngara i Tanzania, som samarbetar med 300 skickliga hant- 
verkare i tre länder och i sjutton byar. Hantverkarna designar,  
producerar och exporterar handvävd heminredning.  
Genom kooperativet kan kvinnorna sälja sina produkter  
runt om i världen och skapa stabila ekonomiska förhållanden 
för sig och sina familjer. 

Gränsområdet mellan Rwanda, Burundi och Tanzania är  
ett konfliktdrabbat område med mycket låga inkomster och 
stor brist på inkomstgenererande verksamhet. Här startade 
WomenCraft verksamhet för att skapa försörjningsmöjligheter.

En dag kom WomenCraft till byn Shanga för att söka  
efter kompetenta kvinnor som kunde tänka sig att  
starta korgtillverkning. Florida blev genast intresserad  
och hon är idag väldigt glad att hon tackade ja.  
Initiativet har stärkt hennes självkänsla såväl som hennes 
ekonomiska situation. Hon lyser av stolthet när hon  
berättar om hur långt de har kommit i hennes grupp. 

Kvinnorna har en egen sparplan och alla får tillgång till 
pengar ur de samlade resurserna. Nu kan medlemmarna  
göra nödvändiga förbättringar i sina liv. Floridas grupp  
lever efter talesättet ”många stenar bildar ett berg”.  
Med WomenCrafts hjälp har de planer på att en dag  
bilda ett berg så högt som Kilimanjaro en dag!

Vackra handgjorda korgar från WomenCraft i Tanzania. Korgarna är tillverkade  
av lokalt odlat gräs, bananstjälkar och livfulla tyger som köps på marknaden. Florida.

Doftljus från Silence. Sharmishtha.
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IMs insamling gick under 2015 starkt uppåt. 
Gåvorna exklusive testamenten ökade med 
hela 21 procent jämfört med föregående år. 
Tack vare det samlade engagemanget  
hos IMs medlemmar, volontärer, givare och 
andra intressenter samlade IM in drygt  
54,4 miljoner kronor.

Det finns flera anledningar till det lyckade resultatet.  
En framgångsrik satsning på att ringa upp faddrar och be  
dem att höja sina månadsgåvor, ett stort gensvar på akutin- 
samlingen till jordbävningsdrabbade människor i Nepal och  
ökade intäkter i samband med årets julkampanj är några.

Gåvor från privatpersoner är fortfarande lika viktiga för IM, 
även om vi nu är ramorganisation hos Sida och får mer  
pengar i bidrag. De står för merparten av IMs totala intäkter, 
61 procent.

IM-fadder   
Under året hade vi glädjen att välkomna omkring 2 100  
nya IM-faddrar. Våra faddrar bildar en stabil grund för vårt 
arbete och ger en gåva varje månad via autogiro. Det är ett 
effektivt sätt att stödja eftersom det håller administrations-
kostnaderna nere. Det regelbundna stödet ger trygghet och 
möjlighet att planera med framförhållning, och människor 
som nås av stödet vet att någon, i en annan del av världen, 
bryr sig om dem.

IMs gåvoshop 
Symboliska gåvor är ett enkelt och roligt sätt att bidra 
till en bättre värld. Försäljningen av symboliska gåvor i 
vår webbshop ökade under året, och gåvor som getter, 
skolavgifter och nallar var populära julklappar i december. 
Webbshopen fick ett nytt namn under hösten. Nu heter  
den helt enkelt IMs gåvoshop, istället för Glädjeshoppen. 

Flyktingsituationen engagerade  
2015 var ett framgångsrikt år för IMs telemarketingsatsningar. 
Höstens kampanjer sammanföll med inledningen av den 
flyktingvåg som berörde hela Europa och många av samtalen 
med våra givare kom därför att fokusera på IMs integrations- 
arbete i Sverige. Särskilt mycket pratade vi om Biv/Bis,  
Barn i väntan/Barn i start, och hur barn som tvingats fly får 
stöd genom verksamhet. 

Kampanjerna satte fokus på IMs Sverigeverksamhet, ett 
arbete som många givare inte kände till och blev positivt 
överraskade av.

Det engagemang för flyktingarnas situation som svepte 
över landet återspeglades i givarnas generositet och vilja 
att antingen bli fadder eller att höja den redan befintliga 
faddergåvan till IM. Resultatet blev att 1 500 personer valde  
att höja sina månadsgåvor med ett sammanlagt belopp om  
1,2 miljoner kronor till IMs verksamhet. Via telemarketing  
fick vi också närmare 400 nya IM-faddrar.

Testamente – en viktig intäktskälla 
Gåvor via testamenten har alltid varit en stor och viktig intäkts- 
källa för IM. Varje år tar vi emot omkring 16 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 20–25 procent av våra insamlade medel. 
Under 2015 fick vi nästan 16 miljoner kronor via testamenten. 
Vi känner stor tacksamhet och glädje över att givare  
väljer att inkludera utsatta människor runt om i världen  
i sina testamenten.

Ett starkt 
insamlingsår

Det var ett framgångsrikt år 
för IMs telemarketingsatsningar. 
Under sina samtal med  
bland andra Simon Frohlund, 
Gabriella Towliat och 
Markus Stymne valde 1 500 
IM-faddrar att höja sin  
månadsgåva och cirka 400 
andra givare bestämde sig  
för att bli faddrar.

F
O

TO
: 
IM

/R
E

B
E

C
K

A
 L

IN
D

M
A

R
K

INSAMLING

30  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015



Pengarna kommer fram! 
IM har 90-konto och granskas  
av Svensk Insamlingskontroll.

47200
GIVARE

54,4 MILJONER KRONOR
INSAMLAT 2015

JULKAMPANJ 2015

MILJONER KRONOR 
SAMLADES IN  
AV IMs GÅVOSHOP

NÄSTAN16
MILJONER KRONOR  
VIA TESTAMENTEN

Julkampanjen var lyckad. 
1 978 getter, 1 046 kycklingar  
och 892 nallar såldes.

IM-FADDRARNA
BIDROG MED CIRKA

24 MILJONER  
KRONOR

1978

892

1046

2100 
NYA FADDRAR 

INSAMLING

4,1

950 000 
kronor i gåvor  
via IM Fair Trade- 
butikerna
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#hjärtligtvälkomna

IM är en organisation som syns och hörs. 
Genom vår närvaro i traditionella och sociala 
medier vill vi öka kännedomen om IM och  
ge allmänheten kunskap om våra frågor.  
Under 2015 satsade vi ytterligare på att nå  
ut till fler och för att nå nya målgrupper. 

IM syns

2014 års rapport Hjärtligt ovälkommen till föreningslivet, som sammanfattade 
erfarenheterna av arbetet med Move It, användes under 2015 i kampanjen  
#hjärtligtvälkomna. Under denna paroll manifesterade IM sin roll som antirasistisk 
organisation som arbetar för inkludering och mångfald. I sociala medier lät vi  
flera kända personer svara på frågan ”Hur får vi människor som kommer till Sverige  
på flykt att känna sig #hjärtligtvälkomna”, vi använde också denna hashtag i  
inlägg riktade till politiker och kändisar angående integrationsfrågor.

Facebook 28 oktober 2015: ”När nån möter min blick och ler känner jag  
mig välkommen. Där börjar inkluderandet, i att möta en annan människas blick. 
Utan det är det inte ett inkluderande som räcker nånstans.”  
Bob Hansson, poet, författare och föreläsare, om hur vi kan få fler att känna sig 
#hjärtligtvälkomna till Sverige.

Vi har ökat räckvidden och genomslaget i media genom  
att aktivt arbeta med presskontakter, debattartiklar  
och pressmeddelanden. Under året hade vi 1 043 införande  
i press (564, år 2014). En ökning med 84 procent.

IM lanserade under hösten en ny hemsida, anpassad för  
mobiltelefon och surfplatta. Vi har stadigt ökande besöks-
siffror på vår webb, där vi publicerar nyheter och information 
om vår verksamhet. Under året hade vi 125 948 unika 
besökare (82 844, år 2014). En ökning med 52 procent.

Vi har även ökat räckvidden inom sociala medier. I december 
hade vi 7 379 följare på facebook (5 717, år 2014). En ökning 
med 29 procent. I januari 2016 hade vi 1 621 följare på twitter  
(1 046, år 2014). En ökning med 54 procent.

Twitter 1 december 2015

54%

84%

52%
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Ekonomi 2015 
i sammanfattning

EKONOMI 2015 I SAMMANFATTNING

Ändamålskostnader

Varuförsäljningskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Totalt

96 674

8 040

13 000

5 026

122 740

KOSTNADER  Belopp i tkr 2015

 84 593

 10 511

 11 216

 5 274

111 594

2014Kostnader 2015

Gåvor exkl. testamenten 

Testamenten

Offentliga bidrag

Medlemsavgifter

Varuförsäljningsintäkter

Övriga rörelseintäkter

Totalt

54 442 

15 866

37 215 

652

4 830

2 008

115 012

INTÄKTER  Belopp i tkr 2015

45 173

34 033

24 373 

606

5 336

 2 501

112 021

2014Intäkter 2015

Gåvor exkl. testamenten

Testamenten

Offentliga bidrag

Medlemsavgifter

Varuförsäljningsintäkter

Övriga rörelseintäkter

Ändamålskostnader

Varuförsäljningskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Fördelning av kostnader  
per verksamhetsområde 2015
Internationellt arbetar IM med stöd till civilsamhället, 
försörjning, utbildning och hälsoinsatser. I Sverige 
arbetar IM med integration och mångfaldsfrågor. 
IMs arbete handlar om långsiktigt utvecklingssam-
arbete, men ibland inträffar saker som gör att vi 
väljer att ge akut stöd. Under 2015 gick IM in med 
humanitärt stöd efter översvämningarna i Malawi 
och jordbävningarna i Nepal.

Civilsamhället

Försörjning

Utbildning

Hälsa

Integration

Humanitärt stöd

12%

23%

27%

8%

24%

6%
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Förvaltningsberättelse

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 – 2015-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för IM, Individuell Människohjälp, 
organisationsnummer 845000-0768, avger härmed följande årsredovisning.

Belopp inom parentes avser 2014.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten 
IM, Individuell Människohjälp är en ideell biståndsorganisation 
som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. IMs ändamål 
är att bekämpa fattigdom och utanförskap.

IM bedriver internationellt utvecklingssamarbete samt arbete för 
integration i Sverige. De regioner IM verkar i är Centralamerika, 
Europa, Mellanöstern, Sydasien, Södra Afrika och Sverige.

IMs arbete har ett rättighetsperspektiv och bygger på mänskliga 
rättigheter enligt FNs konventioner. Det ska bedrivas utifrån 
kriterierna medmänsklighet, närhet och hjälp till självhjälp.

IMs internationella verksamhet genomförs till största delen 
via partnerorganisationer eller i samverkan med andra aktörer. 
Sverigeverksamheten bedrivs både i egen regi och i samarbete 
med andra organisationer. Aktiviteterna utförs av medlemmar, 
volontärer och medarbetare.

IM är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. 
Högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelsen. 

Under namnet IM Fair Trade bedriver IM handelssamarbeten 
för en bättre värld. Vi importerar och säljer rättvisa varor via vår 
webbutik och i åtta butiker runt om i Sverige. Varorna kommer 
från våra verksamhetsländer men även ifrån t ex Vietnam  
och Sri Lanka.

Merparten av IMs intäkter kommer från privata givare. Till det 
kommer bidrag från institutionella givare som t ex Sida och 
anslag från externa finansiärer. Fördelningen av intäkterna ger 
IM stor frihet att disponera sina medel utan att vara beroende 
eller styrd av någon enskild finansiär.

IMs styrelse har lagt fast riktlinjer för IMs kapitalförvaltning 
och placeringsetiska regler. Delar av kapitalet ska värdesäkras 
i ett tioårsperspektiv och generera avkastning under perioden. 
En placeringskommitté övervakar den löpande förvaltningen 
och ansvarar för den strategiska och etiska inriktningen. För den 
löpande förvaltningen anlitar IM flera externa förvaltare.

Resultat och ställning 
IMs verksamhetsintäkter (gåvor, bidrag, varuförsäljning  
och övriga rörelseintäkter) ökade under året och uppgick  
till 115 012 tkr (112 021). 

Erhållna gåvor från enskilda givare, stiftelser och fonder inklusive 
insamlade medel inom ramen för Väldens Barnkampanjen var 
betydligt högre än föregående år 51 245 tkr (42 011) medan ut- 
fallet på gåvor via testamente var ungefär i nivå med ett genom- 
snitt de senaste tio åren 15 866 tkr (34 033). Ökningen av gåvor 
beror framför allt på akutinsamlingar till Nepal och nyanlända 

flyktingar till Sverige, men också andra lyckade satsningar på 
försäljning av gåvokort, gåvor från företag och stiftelser mm.  
Vi fick under året in ca 1 600 fler givare.

Erhållna bidrag ökade till 40 411 tkr (27 535) och motsvarar 
35 procent (25) av totala verksamhetsintäkter. Denna ökning 
beror framför allt på ett ökat Sida-bidrag i samband med att 
IM blivit ramorganisation. Övriga rörelseintäkter är ungefär på 
samma nivå som föregående år 2 008 tkr (2 501).

Försäljningsintäkterna inom varuförsäljningen har minskat  
till 4 830 tkr (5 336). 

Verksamhetskostnaderna har ökat jämfört med föregående år 
och uppgick till 122 740 tkr (111 594). Ändamålskostnaderna är 
högre än föregående år 96 674 tkr (84 593), även kostnaderna 
för insamling har ökat 13 000 tkr (11 216). Kostnaderna för 
administration är i princip oförändrade 5 026 tkr (5 274). 
Ökningen av ändamålskostnader syns i alla våra regioner till 
följd av ett ökat Sida-bidrag. Insamlingskostnaderna har ökat 
främst pga en satsning på att få in fler faddrar. 

Till IMs egna medel destinerade till olika specifika ändamål har 
avsatts 4 199 tkr och utnyttjats 2 437 tkr (netto fg år 1 044 tkr) 
och resultatet av årets verksamhet uppgick till -3 246 tkr (10 032) 
vilket gav ett totalt eget kapital vid årets utgång uppgående till 
127 746 tkr (130 992).

Styrelsen har tagit beslut om att det egna kapitalet ska uppgå 
till 70-90 procent av verksamhetskostnaderna under inne- 
varande år. IMs egna kapital är en grund för att verksamhet 
ska kunna avvecklas på ett värdigt sätt. Det egna kapitalet kan 
också användas till att planerad verksamhet kan genomföras 
under en strategisk period även om utfallet på intäkter inte  
blir lika högt som budgeterat. Det är främst testamente som  
är svårbudgeterat. 10 procent inom spannet (70–90 procent)  
ska kunna användas för strukturella kostnadsanpassningar  
eller för strategiska investeringar. 

Resultat och eget kapital i SEK
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Vi har ökat räckvidden och genomslaget i media genom  
att aktivt arbeta med presskontakter, debattartiklar  
och pressmeddelanden. Under året hade vi 1 043 införande  
i press (564). En ökning med 84 procent.

Vi har även ökat räckvidden inom sociala medier. I december 
hade vi 7 379 följare på facebook (5 717). En ökning med  
29 procent. I januari 2016 hade vi 1 621 följare på twitter  
(1 046). En ökning med 54 procent.

IM har under året ökat antalet givare till ca 47 200 givare  
(45 600).

IM har under året aktivt agerat i debatter och påverkansprocesser 
i relation till flyktingmottagande, aviserade biståndsnedskärningar 
samt i relation till regeringens initiativ med att göra Sverige till 
första Fair Trade Nation i världen. 

IM arrangerade ”Hela Sverige Lyser” i elva städer för med- 
mänsklighet och mot rasism i novembermörkret.

IM-priset delades i år ut till Siavosh Derakhti. Han fick priset 
för sitt arbete med organisationen Unga mot antisemitism och 
främlingsfientlighet (UMAF) och för sitt brinnande engagemang 
för en medmänskligare värld.

2015 var frälsarkransens år. Det är 20 år sedan tidigare biskop 
Martin Lönnebo skapade det moderna radbandet som kommit 
att uppskattas av många. Intäkterna från Frälsarkransen, och  
från Martin Lönnebos böcker, går sedan 2003 till en intern fond 
hos IM. Armbanden säljs även genom IM Fair Trade.

En delegation från IM inkluderande generalsekreterare  
Ann Svensén, besökte McLeod Ganj (Upper Dharamsala) i  
norra Indien i början av mars för att deltaga i Tibetan National 
Uprising Day. IM inbjöds vara med under ceremonier och tal  
på VIP-läktaren innan en audiens hos Hans Helighet Dalai lama  
och ett efterföljande lunchmöte med den tibetanska premiär- 
ministern Sikyong Lobsang Sangay.

Under Almedalen var IM på plats och deltog i flera arrangemang. 
Bland annat hölls ett samtal mellan Birthe Müller, IMs 
ordförande och IM-pristagare Siavosh Derakthi i Sensus tält.  
I samarbete med andra biståndsorganisationer anordnade vi 
panelsamtal där generalsekreteraren Ann Svensén medverkade 
om bland annat kvinnors försörjning, Fair Trade och Sveriges 
roll i att lyfta rättigheter för människor med funktionsned- 
sättning i världen. 

2014 års rapport Hjärtligt ovälkommen till föreningslivet, som 
sammanfattade erfarenheterna av arbetet med Move It, användes 
under 2015 i kampanjen #hjärtligtvälkomna. Under denna 
paroll manifesterade IM sin roll som antirasistisk organisation 
som arbetar för inkludering och mångfald. I sociala medier lät vi 
flera kända personer svara på frågan ”Hur får vi människor som 
kommer till Sverige på flykt att känna sig #hjärtligtvälkomna”, 
vi använde också denna hashtag i inlägg riktade till politiker och 
andra makthavare angående integrationsfrågor. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året bedrev IM verksamhet i Sverige och elva länder  
runt om i världen.

2015 var första året på IMs ramavtal med Sida och i vår 
strategiperiod 2015–2017. IMs internationella arbete har ökat 
i volym och vi har under året inlett 36 nya strategiskt valda 
partnerskap för att säkra relevanta program som bidrar till 
förändring mot våra övergripande mål. 

Malawi drabbades under början av året av kraftiga skyfall 
och översvämningar. IM gjorde en direktinsamling och gav 
akuthjälp genom våra partnerorganisationer. 

I Nepal har IMs arbete präglats mycket av den kraftiga jord- 
bävningen som drabbade landet i april. IM gick snabbt ut 
med en akutinsamling för att göra insatser tillsammans med 
etablerade och nya partners.

Under hösten 2015 kom många människor på flykt till Sverige, 
och frågan om svenskt flyktingmottagande kom med ens 
väldigt högt på mediernas agenda. Det ökande engagemanget 
kring människor på flykt blev en stor, men positiv utmaning 
för IM. Många ville bidra i Sverigearbetet, med pengar,  
med sin tid eller med något annat. Genom det ökade behovet  
och med fler människor som ville bidra kunde vi utöka  
vår verksamhet. 

Vi har stärkt vår medlemsbas och hade vid årsskiftet 6 528 
medlemmar (f.g år 6 168). Inom IM finns det 10 lokal- 
föreningar och 31 kontaktpersoner/lokala grupper. Under 2015 
lades en bra grund för IMs fortsatta arbete med att utveckla 
medlemsdemokratin, vilket sannolikt kommer leda till att  
det bildas ytterligare lokalföreningar under 2016. 

Antalet regelbundna volontärer ökade till 1 500 (f.g år 900).  
IM Sverige arrangerade totalt ca 2 000 mötestillfällen för  
runt 20 000 (ej unika) deltagare (f.g år 15 000). 

IM har slutit två IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap),  
ett i Stockholm och ett i Göteborg. Dessa avtal med kommu-
nerna är mer långsiktiga än tidigare projektavtal och ökar 
möjligheterna till hållbarhet i våra projekt.

IM utsågs i december av regeringen till en av de civilsamhälls- 
organisationer som under 2016 får ett särskilt förtroende att  
med sex miljoner kronor från Kulturdepartementet säkerställa 
och förstärka mottagandet av nyanlända och integrations- 
arbetet i Sverige.

För att stärka IMs varumärke har ett omfattande varumärkes- 
arbete ägt rum under året. En viktig del i varumärkes- 
arbetet var att byta visuell identitet inklusive ny logotyp  
i november. 

IM lanserade under hösten en responsiv mobilwebb. Vi har 
stadigt ökande besökssiffror på vår webb, men hur mycket  
av det som går att härleda till mobilanpassningen är för tidigt  
att säga. Under året hade vi 125 948 unika besökare (82 844). 
En ökning med 52 procent.

IMs ÅRSREDOVISNING 2015 Org.nr 845000-0768  35



SYDASIEN
INDIEN Vår partner Kiran utanför Varanasi i Indien arbetar  
för att barn med funktionsnedsättningar ska få en chans  
i samhället. Att gå i skolan är en viktig del och Kiran har tagit 
fram ett utbildningsmaterial för inkluderande undervisning, 
som tio statliga skolor nu har börjat använda och myndig- 
heterna satt igång att integrera i läroplanen. Kiran arbetar 
också för att ändra attityderna till människor med funktions- 
nedsättningar och deras gatuteater har visat sig vara ett 
effektivt sätt. Resultatet är att många familjer blivit medvetna 
om sina barns rättigheter och skickar sina döttrar till skolan.

För att öka kvaliteten i undervisningen har 111 lärare i så 
kallade övergångsklasser fått stöd att förbättra sina undervis-
ningsmetoder och 200 specialpedagoger har satts in i skolor 
för att genomföra konceptet med inkluderande undervisning. 
Övergångsklasser drivs av flera av våra samarbetspartners och 
är till för barn som av olika anledningar inte har kunnat få 
plats i den vanliga skolan direkt.

NEPAL IMs arbete i Nepal har präglats av jordbävningarna 
som drabbade landet i april och maj. IM kunde snabbt  
starta insatser tillsammans med etablerade och nya partners.  
Först handlade det om att sätta människor i säkerhet och se 
till att de fick tak över huvudet. Därefter övergick arbetet i 
återuppbyggnad av bostäder, skolor och hela byar.

Trots jordbävningar, politisk oro och andra svårigheterna 
lyckades IM under året inleda samarbete med tre nya 
partnerorganisationer och resultaten för viktiga mål inom 
försörjningsarbetet blev över förväntan. Vår partner JGWICO 
är efter flera års samarbete en respekterad aktör ute i samhällena 
och deras samtal med lokala myndigheter resulterade i att  
191 bönder fick stöd i form av subventionerat utsäde, lån för  
att bygga skydd till djuren samt bidrag till att organisera sig  
och starta företag. Organisationen har under året dessutom 
skapat 154 självhjälpsgrupper, målet var 40. I grupperna får 
marginaliserade människor i Nawalparasi och Kapilvastu 
bland annat utbildning i hur de kan starta verksamheter.

SÖDRA AFRIKA
MALAWI I Malawi har IM under året haft fokus på ungdomar 
och deras hälsa. 1 800 tjejer och killar har organiserat sig i 
90 ungdomsklubbar, och två ungdomsnätverk har skapats. 
Dessutom har 180 ungdomsledare utbildats i hur de ställer 
krav på samhällets bemötande av unga. Genom att använda så 
kallade score cards, ett slags protokoll, kan ungdomarna bedöma 
och utvärdera den service och det bemötande som de får hos 
myndigheter och andra skyldighetsbärare. Arbetet har lett  
till att tre hälsocenter har förbättrat sin service till ungdomar.  
Vi kan se resultat som att trenden vänder och fler unga 
människor går på rådgivning och testar sig för hiv, bland  
annat på Lungwena Health Centre.

ZIMBABWE I området Chipinge, där vår partner Copaz arbetar, 
har skolorna introducerat ett system med förslagslådor där elever 
kan påverka skolan och på ett enklare sätt anmäla övergrepp.  
På 39 av de skolor som IM stödjer i Zimbabwe finns idag så 
kallade Child protection committees. Resultatet har blivit 
att utsatta barn får ett helt annat stöd än tidigare. På 12 av 
skolorna finns skolutvecklingskommittéer som leds av elever. 
Samtliga 47 skolor har fungerande föräldrakommittéer  
för skolutveckling. Det har skapat ett ökat engagemang och 
delaktighet bland föräldrarna. Majoriteten av föräldrarna 
stöder de initiativ som görs för att barnen ska känna sig trygga 
och lättare kunna rapportera övergrepp.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Exempel på effekter av vårt arbete CENTRALAMERIKA
GUATEMALA Vår samarbetspartner Acopedis arbetar med 
rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar.  
Ett av målen är att fler människor med funktionsnedsättning 
ska kunna försörja sig själva. Arbetet har gått framåt när det 
gäller utbildningar och med att öka kompetens och självför- 
troende att starta egen verksamhet. Det har varit en utmaning 
att hitta sätt att sälja varor och tjänster, men genom ett lång- 
siktigt påverkansarbete gentemot de lokala myndigheterna i 
Panajachel kunde Acopedis under 2015 öppna en hantverks- 
butik, som är hyresfri i tio år, på en av de mest turisttäta 
platserna i västra Guatemala. Organisationen planerar att 
öppna två butiker till i närbelägna kommuner under 2016. 
Insatsen kan dessutom tjäna som förebild för andra organisa- 
tioner i regionen.

EL SALVADOR Ett område som våra samarbetspartners i  
El Salvador arbetat med under 2015 är livsmedelssäkerhet, det 
vill säga att befolkningen har tillgång till mat och att livsmedlen 
inte innehåller smitta eller farliga ämnen. Genom att forma  
och delta i nätverk som Alliance for the Right to Food Security 
in Central America, Adhac, har våra partners bidragit till  
stora framsteg. Ett exempel är att den salvadoranska kongressen  
har lagt fram ett lagförslag som innebär att de människor  
som tillverkar, distribuerar och äter maten också ska ha insyn i  
och kontroll över produktionsledet. Det ska inte ligga bara  
hos stora företag och marknaden.

UTSATTA BARN  
I ZIMBABWE FICK  
BÄTTRE STÖD

180  
UNGDOMSLEDARE 

UTBILDADES 
I MALAWI154

SJÄLVHJÄLPS- 
GRUPPER BILDADES  

I NEPAL
BÄTTRE

LIVSMEDELS-
SÄKERHET I  

EL SALVADOR
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EUROPA
MOLDAVIEN I Moldavien har våra samarbetspartners  
insatser gett bättre resultat än väntat inom samtliga  
verksamhetsområden. Under året har 29 kvinnor och 22 män 
med funktionsnedsättning fått en anställning eller kommit 
igång som egenföretagare. För individerna betyder det bättre 
levnadsvillkor och högre status. För samhället i stort blir 
det ett steg mot att bryta stereotyper om vad personer med 
funktionsnedsättningar klarar av. Flera partners har lyckats  
dra igång samtal om ändringar i lagstiftningen inom flera 
viktiga områden. Det handlar till exempel om förbättringar i 
regler om stödpersonal till elever med funktionsnedsättningar 
och i regler om personliga assistenter. Organisationen Motivatie 
har fått igenom viktiga förbättringar av tillgängligheten på 
offentliga platser, som flygplatser.

RUMÄNIEN IMs lokala partnerorganisation Organizatia 
Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual har blivit en mer 
självständig och självsäker organisation. Den har utvecklat 
tre sociala företag för att skapa arbete för marginaliserade 
grupper, som personer med funktionsnedsättningar. Under året 
har organisationen även lyckats öka engagemanget hos  
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar och föräldrarna 
har organiserat sig i frågor som rör barnens välmående. 
Organisationen har även byggt upp en volontärverksamhet 
med drygt 90 volontärer som är aktiva varje vecka och drygt 
400 volontärer som är redo att delta vid större evenemang. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MELLANÖSTERN
PALESTINA På Västbanken samarbetar IM bland annat med 
Health Work Committees, HWC, som arbetar med sexuell  
och reproduktiv hälsa och rättigheter. HWC är ett antal hälso- 
kommittéer som driver kliniker och även besöker kvinnor  
i hemmen. Under året har de nått 13 557 kvinnor med stöd och 
vård, vilket överträffar målet. Dessutom har 15 320 kvinnor  
och unga män deltagit i utbildningar i ämnen som mäns 
våld mot kvinnor. HWC har också gjort insatser för att nå och 
mobilisera kvinnor i deras egna samhällen. Det resulterade 
i bildandet av tre kvinnogrupper med 15 deltagare i varje. 
Kvinnorna fick utbildning i hälsofrågor och genomförde i  
sin tur cirka 20 samlingar med hälsotema på olika platser  
på Västbanken. HWC har även haft en aktiv roll när hälso- 
ministeriet arbetar fram förslag inom områden som mödra-
dödlighet och familjeplanering.

JORDANIEN Flera av våra partners i Jordanien har gjort 
framsteg när det gäller utbildning och rehabilitering för unga 
och vuxna med funktionsnedsättningar. I tio av Jordaniens 
flyktingläger har vår samarbetspartner HCC-CBR arrangerat 
utbildningar för volontärer, specialister och föräldrar. 108 barn 
och 113 vuxna med funktionsnedsättning har fått utbildning 
och terapi genom Hajja Rafika och åtta center som finns under 
organisationens tillsyn. Vår partnerorganisation Sana bildade  
sju föräldragrupper som omfattar 300 familjer med barn  
med funktionsnedsättning. Föräldrarna uttrycker hur viktigt 
det är att kunna kämpa för sina barns rättigheter, tillgång till 
skola och annan offentlig service.

LIBANON I Libanon samarbetar IM med organisationen  
The Lebanese Women’s Democratic Gathering, RDFL,  
som jobbar för att öka den sexuella och reproduktiva hälsan.  
Under året har organisationen gett juridiskt och psykologiskt 
stöd till 217 kvinnor som utsatts för sexuellt våld och även  
utbildat 19 unga kvinnor i hur man kan bedriva påverkansarbete. 
Dessutom har RDFL producerat en dokumentär om sexuellt 
våld som visats vid ett stort antal tillfällen. Diskussionerna som 
följde efter visningarna har visat på ett stort engagemang. 
Många betonade medias roll att belysa ämnet och behovet av  
att få till stånd ändringar i lagstiftningen. Detta har fått RDFL 
att planera en rättslig studie om sexuellt våld.

SVERIGE
Under hösten upplevde Sverige ett enormt engagemang för 
människor på flykt. Många hörde av sig till IM och kom till 
våra volontärträffar. Alla ville bidra på något sätt, med tid 
eller pengar. Det har stärkt IM och visar att vårt arbete för ett 
medmänskligare Sverige är angeläget. Antalet regelbundna 
volontärer ökade från 900 året innan till 1 500. Till de  
2 000 mötestillfällen som IM arrangerade kom omkring  
20 000 deltagare (ej unika), jämfört med 15 000 under 2014. 
Tillsammans lade IMs volontärer ner närmare 65 000 timmar  
på ideellt arbete under 2015. Det betyder att en volontär 
lägger i snitt en arbetsvecka per år på sitt uppdrag. 

13557  
KVINNOR HAR FÅTT 
STÖD OCH VÅRD  
I PALESTINA

108 BARN OCH  
113 VUXNA  

FICK UTBILDNING 
OCH TERAPI  
I JORDANIEN

65 000
TIMMAR IDEELLT  
ARBETE UTFÖRDES  
AV IMs VOLONTÄRER

51 PERSONER  
MED FUNKTIONS- 
NEDSÄTTNINGAR  

I MOLDAVIEN  
FICK JOBB

1500
VOLONTÄRER  

I SVERIGE

IMs ÅRSREDOVISNING 2015 Org.nr 845000-0768  37



NÄTVERK OCH PARAPLYORGANISATIONER:  
Landskrona kommun, Nässjö kommun, Vetlanda kommun,  
Svenska Missionsrådet, Forum Syd, Concord Sverige,  
Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd, Volontärbyrån, Nätverket för Rättvis handel, 
Världens Barn, CSR Västsverige, CSR Skåne, Nätverket Social  
Ekonomi Skåne, Nätverket mot trafficking, Nätverket Nå Ut, 
Göteborgs nätverk för integration, Ernst &Young, Ramnätverk för 
praktikantprogrammet, Universitet och högskolerådet,  
Idekom-samverkan social ekonomi och Göteborgs kommun,  
Föreningen för rådgivning i asylfrågor i Västsverige,  
GFC (Göteborgs föreningscenter), Nya svenskar, Anhörigvårdarna, 
Göteborgs Universitet och Nätverket ensamkommande barn. 

INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN – PER LAND

MOLDAVIEN Dorinta, WCPS, Azi, Verbina, Voinicel, Motivatie,  
Prima ASCHF, Inspiratie, Eco-Razeni, OSORT (Tiraspol), CAJPD,  
AOPD, Association SOS Autism, Keystone, Youth Media Center.

RUMÄNIEN Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar  
Individual (OSAUI).

PALESTINA Women, Media and Development (TAM),  
Health Work Committees (HWC), Teachers Creativity,  
Annahda Women Association Centre (TCC), QADER, Al Marsad.

JORDANIEN Jordanian Women Union (JWU),  
Hajja Rafika center, I am Human for the rights of people  
with disability, Identity Center, Sana organization for individuals  
with Special needs, Higher Coordination Committee for  
Community Based Rehabilitation centers (HCC for CBR).

MELLANÖSTERN Arab NGO Network for Development –  
ANND, The Lebanese Women Democratic Gathering, (RDFL)  
in partnership with Fe-male, Regional Arab Women Network  
ROÁ A, Disabled People’s International Arab Regional Bureau  
– DPI Arab Office, Les Soeure de Charite de Besancon.

INDIEN Bethany Sisters, Kiran, MESH Maximizing employment  
to Serve the Handicapped, Reaching the Unreached (RTU),  
Tribal Environment Education Development Trust (TEED),  
SARD, Central Tibetan Administration, Appropriate  
Technology India (ATI), Disha, SSA Sarba Shanti Ayog.

NEPAL Jaluke Ghumaure Water Irrigation Consumers’  
Organization (JGWICO), Siddhartha Social Development  
Centre (SSDC), Multi-dimensional Acton for Development 
(MADE), Indreni Rural Development Centre (IRDC),  
FTG Fair Trade Group Nepal.

CENTRALAMERIKA Instituto Indigena Santiago, Asociación  
Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (Coindi),  
Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (Pami), 
Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (Anades),  
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer 
(Imu), Asociación Instituto de Cooperación Social (Icos),  
Red Unión de Mujeres (Rum), Asociación Pro Hogar  
Permanente de Parálisis Cerebral (Hopac), La Asociación Salva-
doreña Promotora de Salud (ASPS), Pies de Occidente, ASECSA, 
Alacanzando Estrellas, Acopedis. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under innevarande strategiska period 2015-2017 ökar vi  
vår internationella verksamhet till följd av ökade anslag  
från Sida. Detta innebär ett stort antal nya partners och  
ökad risk för korruption. Vi har fastlagda riktlinjer för  
hur bedömningar av nya partner görs och hur intern- 
kontroll och uppföljning genomförs, men det är ändå en  
risk vi är medvetna om och en ständig dialog om detta  
förs inom IM.

Finansiella instrument
I IMs policy för placeringar i värdepapper framgår att det 
ekonomiska målet med den långsiktiga kapitalförvaltningen 
är att med ett begränsat risktagande skapa en långsiktig real 
avkastning om tre procentenheter (Konsumentprisindex,  
KPI +3%) sett över rullande femårsperioder.

Investeringar ska göras i ansvarsfulla företag. De företag som 
IM investerar i ska kännetecknas av omsorg om god miljö  
och rimliga sociala förhållanden samt god ägarstyrning.  
De företag som IM investerar i ska också verka i enlighet med 
de internationella konventioner som Sverige undertecknat.  
I placeringarna får vidare endast ingå företag som har mindre 
än fem procent av sin omsättning från alkohol, pornografi, 
tobak eller vapen.

IM har en valutapolicy som reglerar valutahanteringen.  
80 procent av det totala likviditetsbehovet ska terminssäkras  
för det kommande budgetåret.

Per bokslutsdagen finns utestående derivatkontrakt  
(valutaterminer) med ett verkligt värde om -135 tkr  
(anskaffningsvärde 0 tkr).

FRIIs kvalitetskod
IM är medlem i FRII. FRIIs medlemmar måste följa FRIIs 
kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. 
En extern revisor ska granska och intyga att organisationen 
efterlever koden. Ett krav i kvalitetskoden är att varje med-
lemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån 
FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är  
att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken 
nytta organisationen gör. IM uppfyller kraven i kvalitetskoden 
och en effektrapport finns att läsa på IMs hemsida.

IMs samarbetspartners
SVENSKA VERKSAMHETEN

SAMARBETE KRING KONKRETA VERKSAMHETER  
OCH PROJEKT:  
Göteborgs stad, Malmö stad, Eksjö kommun, Sävsjö kommun, 
Stockholms stad, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, 
Svenska kyrkan, Erikshjälpen, Pingstkyrkan, Missionskyrkan, 
Naturskyddsföreningen, Svenska Röda Korset, Rädda Barnen, 
PRO, Drivkraft Malmö, Folkuniversitetet, Bio Rio, 
Tensta konsthall, Sprintgymnasiet, Tamam, Röda Korsets 
Ungdomsförbund, Sensus studieförbund, Migrationsverket, 
Integrationsdialogen, SOFI, samt flera Länsstyrelser.
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ZIMBABWE Mandeya 2 Development Organisation,  
Nyanga Community Development Organisation,  
Community Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe,  
Simukai Child Protection, Family Action for Community  
Empowerment Zimbabwe, Diocese of Mutare Community 
Care Programme, Women’s Coaliation of Zimbabwe. 

MALAWI Women’s Legal Resource Center (WOLREC),  
A Self-Help Assistance Programme (ASAP), CYECE –  
Centre for Youth Empowerment and Civic Education, 
CONGOMA, FAWEMA – Forum for African Women 
Educationalist in Malawi, CSEC – Civil Society Education 
Coalition, SRGDI – Sustainable Rural Growth and  
Development Initiative.

Väsentliga händelser efter  
verksamhetsårets utgång
IM har skrivit ett avtal med Eksjö kommun om att ta emot 
ensamkommande barn och ungdomar till Vrigstadgården. 
Avtalet är tidsbegränsat i två månader. Därefter tills vidare  
med en ömsesidig uppsägningstid om två månader.

Förvaltning
I IMs styrelse har fr o m årsmötet den 25 april 2015 t o m  
den 18 mars 2016 ingått: Birthe Müller (ordförande),  
Tove Holmström, Linköping (förste vice ordförande),  
Liina Veerme, Kolbäck (andre vice ordförande),  
Görel Råsmark, Oskarshamn, Karin Wallin, Göteborg,  
och Martin Ärnlöv, Mölndal.

Suppleanter har varit (i inkallelseordning)  
Inger Örtendahl, Arholma, Pär Ivarsson, Stockholm  
och Eduardo Gran Villanueva Contreras, Lund.

Adjungerad till styrelsen som representant för medarbetarna  
har varit Hanna Ekblad, med fackklubbens styrelse  
som suppleanter.

IMs valberedning har bestått av Liinu Diaz Rämö,  
Johanneshov (sammankallande), Lisbeth Boberg, Örebro, 
Stefan Holmström, Lund, Anna Rehnberg, Uppsala,  
Magnus Strand, Malmö och Helene von Wachenfeldt, Höör.

Revision av IMs verksamhet och räkenskaper har utförts av 
auktoriserade revisorn Thomas Lönnström, Ernst & Young AB, 
Stockholm, och Tobias Lundvall, Göteborg, med Daniel Lantz, 
Ernst & Young AB, Lund och Louise Finnfors, Trelleborg,  
som suppleanter.

IMs huvudkontor (med funktioner för ledning,  
biståndshandläggning, volontärsamordning, ekonomi/ 
administration, personal, information, insamling,  
kommunikation och försäljning) är beläget i Lund med 
besöksadress Fabriksgatan 2F.

Styrelsens profil och närvaro
Styrelsen har fr o m årsmötet den 25 april 2015 t o m  
den 18 mars 2016 sammanträtt vid åtta tillfällen varav  
tre gånger per capsulam.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Birthe Müller Malmö, Ordförande, 8 ggr.  
Tidigare verksamhetsledare för social hållbarhet inom  
Hållbar utveckling Skåne. Idag arvoderad ordförande för IM.  
Arbetade mellan 1980 och 1988 på IM som insamlings-  
och informationschef. Var även tidskriftsredaktör under några 
år med Britta Holmström som ansvarig utgivare. Hon har även 
arbetat för bland annat Röda korset och vid Öresundskommittén 
och har ett omvittnat stort nätverk inom ideell, offentlig och 
privat sektor.

Tove Holmström Linköping, Förste vice ordförande, 8 ggr. 
Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklings-
frågor och regionalt samarbete på Linköpings kommun. 

Liina Veerme Kolbäck, Ledamot, 7 ggr.  
Vd för Hedemora Energi. Magister i ekonomi för hållbar utveckling. 
Tilldelades 2005 priset till Britta Holmströms minne för sitt 
arbete med nätverket Tjejlobbyn för kvinnor runt Östersjön. 
Kontaktperson för IM i Västerås. 

Görel Råsmark Oskarshamn, Ledamot, 8 ggr.  
Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med funktions- 
nedsättningar. Bedriver tvärvetenskaplig forskning  
inom habilitering. Kontaktperson för IM i Oskarshamn. 

Karin Wallin Göteborg, Ledamot, 5 ggr.  
Stadsvetare med inriktning mot internationellt utvecklings- 
samarbete. Konsult på Ecoplan inom hållbarhet, miljö  
och etik. Mötte IM för första gången som volontär i Göteborg. 
Har tidigare gjort en utredning för IM och hållit utbildningar  
om rättvis handel för butiksvolontärer. 

Martin Ärnlöv Mölndal, Ledamot, 5 ggr.  
Civilekonom och studier i statskunskap. Direktor/VD för 
stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg. Karriären började i  
den privata sektorn med jobb inom SKF och Akzo Nobel.  
Nyfikenhet i allmänhet och intresse för internationella  
humanitära frågor i synnerhet.

Inger Örtendahl Arholma, Suppleant, 8 ggr.  
Barnsjuksköterska och tidigare ordförande i Vårdförbundet  
och TCO. Har varit volontär på ungdomsmottagning i Uganda. 
I dag pensionär och volontär i IM-butik. Intresseområden: 
demokrati, mänskliga rättigheter och rättvis handel.

Pär Ivarsson Stockholm, Suppleant, 7 ggr.  
Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt bistånd 
främst från Latinamerika. IMs platschef i Centralamerika 
2009-2011. Har haft chefspositioner hos Rädda Barnen och 
Röda Korset. 2012 sammanställde Pär rapporten ”Utveckling 
av IMs medlemsorganisation”. Drivs av att försöka skapa bättre 
förutsättningar för människor i utsatta situationer att själva 
påverka sina egna liv och sin utveckling.

Eduardo Gran Villanueva Contreras Lund, Suppleant, 7 ggr. 
Fil kand i sociologi. Rektor Folkhögskolan Hvilan. Kom till 
Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang för  
integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Har varit program- 
sekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för avd. Demokrati 
och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell verksamhets- 
chef för Sensus studieförbund. Erfarenhet av strategiskt arbete 
både från yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.
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* Med totala intäkter avses enligt Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter inkl fin poster utom  
kapitalvinster och kapitalförluster.

** Förklaring till större fluktationer: År 2012 såldes den fastighet där huvudkontoret tidigare var beläget,  
vilket bidrog till ett högre resultat, därav en hög insättning till sparande/eget kapital.

2015

115 012 

-122 740

-7 729

4 483

-3 246

 
-1 762

-5 008

2014

112 021

-111 594

427

9 605

10 032

 
1 044

11 076

2013

96 874

-91 204

5 669

3 508

9 177

 
1 690

10 867

2012

85 079

-88 115

-3 036

37 006

33 970

 
63

34 033

2011

93 250

-97 359

-4 109

1 718

-2 391

 
-1 040

-3 431

Verksamhetsintäkter 

Verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster/ Årets resultat

Nettoförändringar donations- och minnesfonder/ 
ändamålsbestämda medel

Förändring Balanserat eget kapital

Hur mycket går till biståndsarbetet? 
(ändamålskostnader/totala intäkter*)

Hur stor andel tar administrationskostnaderna? 
(administrationskostnader/totala intäkter*)

Hur stor andel tar insamlingskostnaderna? 
(insamlingskostnader/totala intäkter*)

Till sparande (+)/uttaget från sparande (-)** 
(årets resultat/totala intäkter inkl alla finansiella poster)

2015

90%

 
4%

 
11%

 
-3%

2014

84%

 
5%

 
10%

 
9%

2013

79%

 
5%

 
9%

 
9%

2012

86%

 
5%

 
9%

 
28%

2011

88%

 
6%

 
10%

 
-1%

Femårsöversikt Resultaträkning i sammandrag

Nyckeltal uppställda efter Svensk insamlingskontrolls principer

FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL

Alla belopp i tkr
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Noter

2
2
3
4

5, 7
3, 7
6, 7

7, 21

9

10

2015

652

67 112

40 411

4 830

2 008

115 012

-96 674

-8 040

-13 000

-5 026

-7 729

3 886

600

-2

-3 246

-3 246

-3 246

-1 762

-5 008

2014

606

76 044

27 535

5 336

2 501

112 021

-84 593

-10 511

-11 216

-5 274

427

9 591

16

-2

10 032

10 032

10 032

1 044

11 076

Medlemsavgifter

Gåvor

Bidrag

Varuförsäljningsintäkter

Övriga rörelseintäkter 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

Ändamålskostnader

Varuförsäljningskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

VERKSAMHETSRESULTAT

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper 

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkning, se ovan

Nettoförändring ändamålsbestämda medel

FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

Alla belopp i tkr
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

Inventarier och nedlagda utgifter  
på annans fastighet

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager 
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

2015-12-31

2 457

9 757

704

10 461

12 919

2 580

603

895

2 112

3 610

112 982

19 387

138 559

151 478

2014-12-31

1 736

10 062

778

10 840

12 576

2 986

348

740

1 651

2 738

106 555

21 003

133 283

145 859

Balansräkning

EGET KAPITAL  
OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel

Summa reservationer

Balanserat eget kapital

Årets förändring balanserat  
eget kapital

Summa balanserat  
eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 

Övriga avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skuld till bidragsgivare

Övriga skulder

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar

Ansvarsförbindelser
Garantiförbindelser

2015-12-31

12 545

12 545

120 209

-5 008

115 201

127 746

2 410

35

2 445

2 799

13 326

656

4 506

21 286

151 478

332

50

2014-12-31

10 783

10 783

109 133

11 076

120 209

130 992

4 150

48

4 198

2 387

4 582

170

3 530

10 669

145 859

332

50

Noter

16

17
18

19

20

Noter

11

12

13

14

15

Alla belopp i tkr
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2015

-3 246

-10 376

-13 622

406

-872

10 616

-3 471

-1 323

-263

262

-29 329

30 746

93

4 199

-2 437

1 762

-1 616
21 003
19 387
-1 616

431

42

-2

1 226

0

-262

-3 437

-1 740

-13

-6 150

0

-10 376

19 387

2014

10 032

-22 608

-12 576

486

154

-309

-12 246

-1 162

-70

0

-81 633

96 318

13 452

-1 081

2 125

1 044

1 206
19 797
21 003
1 206

607

12

-2

1 536

-444

0

-8 541

1 963

11

-14 599

-2 534

-22 608

21 003

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager (minskning +, ökning -)

Förändring av kortfristiga fordringar (minskning +, ökning -)

Förändring av kortfristiga skulder (minskning -, ökning +)

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Försäljninga av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

Försäljning av finansiella tillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Avsättning ändamålsbestämda medel

Utnyttjande ändamålsbestämda medel

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning

Erhållen ränta

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar

Återförd nedskrivning finansiella tillgångar

Rearesultat försäljning av materiella anläggningstillgångar

Rearesultat försäljning av finansiella tillgångar

Avsättningar till pensioner och arbetsgivarskatt

Övriga avsättningar

Erhållna gåvor i form av värdepapper

Erhållna gåvor i form av fastigheter, ej avyttrade vid årets slut

LIKVIDA MEDEL 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och bank

Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS

Alla belopp i tkr
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IMs redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med  
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer  
för årsredovisning.

INTÄKTSREDOVISNING Endast det inflöde av ekonomiska fördelar  
som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning  
redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet  
av det som erhållits eller kommer att erhållas.

MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för 
medlemskap i insamlingsorganisationen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod 
som avses.

GÅVOR OCH BIDRAG En transaktion i vilken organisationen tar emot en 
tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller 
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att upp-
fylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala 
till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.

Gåvor Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.  
Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande som organisa- 
tionen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kost- 
nad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisa-
tionen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som  
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan  
minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget  
har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren  
för att erhålla bidraget uppfylls.

Varuförsäljning Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel 
när någon form av kontant betalning erhållits i IMs butik. All försäljning 
redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER Som ändamålskostnader klassificeras  
sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla IMs  
syfte och stadgar.

För biståndsarbetet redovisas bruttokostnad exklusive intäkter. I kost- 
naderna ingår löpande utgifter för hjälpinsatserna, kostnader för inköp 
och underhållsarbeten avseende anläggningar och inventarier, samt 
kostnader för såväl utsänd personal som för lokalanställda medarbetare. 
Till ändamålskostnaderna förs också delar av de gemensamma kostnader 
som uppstår vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet.

INSAMLINGSKOSTNADER Detta är den kostnad som varit nödvändig 
för att generera externa intäkter. Hit räknas del av kostnaden för IMs 
tidskrift, kostnaden för insamlingsbössor, annonser och reklam, löne- 
kostnader, tackbrev o d. Till insamlingskostnaderna förs också delar av 
de gemensamma kostnader som uppstår vid huvudkontoret beräknade 
efter personaltäthet.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER Här avses de kostnader som är  
nödvändiga för att administrera själva insamlingsorganisationen.  
Administrationskostnaderna inkluderar normalt direkta kostnader såsom 
intern och extern revision, kostnader för medlemsregister, årsmöte  
och upprättande av årsredovisning. Till administrationskostnaderna  
förs också delar av de gemensamma kostnader som uppstår vid huvud-
kontoret beräknade efter personaltäthet. 

Bidrag för administrationskostnader redovisas som intäkt bland övriga 
bidrag varför administrationskostnader redovisas brutto.

Redovisningsprinciper 
och noter

DONERADE TILLGÅNGAR Tillgångar, framför allt fastigheter, 
aktier, och andra värdepapper, som doneras till IM, värderas till 
marknadsvärdet vid gåvotillfället och bokförs som en omsätt-
ningstillgång eftersom tillgången skall avyttras snarast möjligt.

Gåvointäkten redovisas i posten Insamlade medel.
Uppkommer vid försäljningen av en tillgång, en kapitalvinst/ 

-förlust redovisas denna under rubriken Resultat från finansiella  
poster inom det tillgångsslag som avses.

AKTIER, ANDELAR OCH ANDRA VÄRDEPAPPER Aktier, andelar 
och andra värdepapper värderas till det lägsta av anskaffnings-
värdet och verkliga värdet (marknadsvärde). Anskaffningsvärdet 
avseende värdepapper, som erhålls genom testamente eller 
eller gåva utgörs av marknadsvärdet (normalt börskursen)  
vid gåvotillfället.

FORDRINGAR Fordringar upptas till det belopp som efter  
individuell prövning beräknas inflyta.

UTLÄNDSKA VALUTOR Fordringar och skulder i utländsk  
valuta värderas till balansdagens kurs.

LAGER AV HANDELSVAROR Handelsvaror värderas, med till-
lämpning av genomsnittligt anskaffningsvärde, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat  
med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande kom-
ponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. 
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med 
ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker 
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar 3-5 år.  
Byggnader – Stomme 67 år
Byggnader, utanför Sverige – Stomme 25 år.  
Fastighetstillbehör 20 år
Inventarier 5 år (förbättring annans fastighet 3 år)

KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt 
den indirekta metoden dvs den utgår från organisationens  
verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- och utbetalningar.

LEASING Alla organisationens leasingavtal redovisas som opera-
tionella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Löpande ersättningar  
till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande  
kostnadsförs i tanke med att de anställda utför tjänster.  
Pensionsförpliktelser har klassificerats som avgiftsbestämda  
och redovisas som kostnad det år pensionen tjänas in.

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL I posten ändamålsbestämda 
medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade  
gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även noten  
till eget kapital.

AVSÄTTNINGAR En avsättning redovisas när organisationen har 
ett legalt eller informellt åtagande som en följd av inträffade 
händelser och organisationen förväntar sig att en utbetalning 
kommer att krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas till 
den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva 
erläggas. Uppskattningar och bedömningar.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Organisationen har 
inga poster som påverkas av uppskattningar och bedömningar.

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
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NOTER

Antalet anställda (tjänster) centralt vid  
huvudkontoret i Lund

- varav män

Antalet anställda (tjänster) övrig  
verksamhet i Sverige

- varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Europa

- varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Mellanöstern

- varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Sydasien

- varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Centralamerika

- varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i södra Afrika

- varav män

SUMMA
- varav män

Löner, andra ersättningar och  
sociala kostnader
Styrelse och generalsekreterare

Övriga anställda

SUMMA

Sociala kostnader

varav pensionskostnader

Av pensionskostnaderna avser 178 tkr  
(168 tkr) IMs generalsekreterare

Föreningen har inga ingångna  
anställningsavtal med avgångsvederlag  
till ledande befattningshavare

Redovisning av könsfördelning 
Styrelsen (inkl suppleanter) andel kvinnor

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
INSAMLADE MEDEL

Företag

Enskilda givare

Testamentsförordnande

Insamlade medel inom ramen 
för Världens Barnkampanjen

Fonder och stiftelser

Bidrag som redovisats som intäkt
INSAMLADE MEDEL

Fonder och stiftelser

OFFENTLIGA BIDRAG

SIDA

Göteborg Stad

MUCF (Malmö & Stockholm Stad)

Universitets- och högskolerådet

AMS

Malmö stad

Länsstyrelsen Stockholm län

Skolverket

Stockholms stad

Erikshjälpen

Övrigt

2015

47

31%

32

13%

6

17%

35

18%

27

66%

8

45%

20

56%

175
34%

965

38 416

39 380

13 437

3 475

67%

2014

38

31%

33

15%

6

17%

54

13%

28

66%

7

57%

24

58%

190
33%

826

37 423

38 249

12 026

3 605

70%

NOT 1 Anställda och personalkostnader

2015

1 360

42 986

15 866

3 756

3 144

67 112

3 196

31 193

1 440

1 249

848

877

832

0

493

281

0

2

40 411

2014

720

37 502

34 033

1 000

2 789

76 044

3 162

19 123

1 417

2 305

0

679

0

459

0

0

305

86

27 535

NOT 2 Gåvor och bidrag

Intäkter:
Postorderförsäljning från Lund

Butik i Lund

Butik i Göteborg

Butik i Umeå

Butik i Stockholm

Butik i Malmö

Butik i Linköping

Butik i Nässjö

Butik i Jönköping

Varuförsäljning i Vrigstad

Kostnader:
Varukostnader, övr rörelsekostnader 
samt personalkostnader

Andel av gemensamma 
huvudkontorskostnader

VARUFÖRSÄLJNINGENS RESULTAT

2015

1 359

654

571

435

474

503

343

236

212

42

4 830

-7 424

-616

-8 040

-3 211

2014

1 272

808

661

552

447

554

482

259

215

86

5 336

-9 782

-729

-10 511

-5 175

NOT 3 Varuförsäljning

Ideellt arbete
Under året har ca 1 500 volontärer arbetat ideellt för  
organisationen i Sverige, framför allt genom att skapa mötes-
platser för nyanlända som läxläsning, tala svenska mm  
samt butiksvolontärer som säljer Fair Tradevaror. Värdet av 
dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Alla belopp i tkr
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NOTER

2014

3 722

6 966

0

10 688

Försäljning kost och logi Vrigstad

Försäljning IM-tian, secondhandbutik

Övriga lokala intäkter Utland

Övrigt

Insamlingskostnader (inkl halva 
kostnaden för IMs tidskrift)

2015

1 281

357

216

153

2 008

2014

1 318

337

808

38

2 501

NOT 4 Övriga rörelseintäkter

2015

-13 000

-13 000

2014

-11 216

-11 216

NOT 6 Insamlingskostnader

Biståndsinsatser per region

EUROPA

Moldavien

Rumänien

MELLANÖSTERN

Palestina

Jordanien

Libanon

SÖDRA AFRIKA

Zimbabwe

Malawi

SYDASIEN

Indien

Nepal

CENTRAL AMERIKA  

(Guatemala och El Salvador)

Varuutveckling inom producentledet

Ändamålsenligt arbete i Sverige
Vrigstad

Skåne

Stockholm

Göteborg

IMs utbildningssamordning

Övriga ändamålskostnader
Frivilligsamordning (volontärer/frivilliga)

Informationsarbete  
(inkl halva kostnaden för IMs tidskrift)

Huvudkontorets kostnader  
för biståndsarbete

2015

-8 410
-7 046

-1 364

-14 725
-6 891

-7 635

-199

-14 574
-7 820

-6 754

-9 698
-5 864

-3 834

-7 612

-1 390

-56 409

-4 655

-6 380

-2 974

-3 583

-221

-17 812

-3 350

-9 513

-9 590

-96 674

2014

-6 873
-5 199

-1 674

-13 492
-8 717

-4 475

-300

-12 594
-8 557

-4 037

-8 728
-7 340

-1 389

-5 424

-1 818

-48 930

-5 276

-6 326

-2 892

-3 596

-133

-18 223

-2 943

-5 222

-9 275

-84 593

NOT 5 Ändamålskostnader

Avskrivningar
Varuförsäljningen

Ändamåls- 
kostnader

Administrations- 
kostnader

Insamlings- 
kostnader

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

Byggnader  
och mark

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

Nedlagda utgifter  
på annans fastighet

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

2015

-51

-25

-304

-11

-257

-22

-254

-319

-1 244

2014

-48

-139

-304

-27

-264

-202

-253

-299

-1 537

NOT 7 Avskrivningar och nedskrivningar  
fördelade efter funktion

Organisationen leasar  
framför allt kontorslokaler.  
Kostnadsförda leasingavgifter  
uppgår till 4 125 (4 441) 

Hyresavtal förfaller enligt följande:

Inom 1 år

1-5 år

Senare än 5 år

2015

3 933

6 102

0

10 035

NOT 8 Leasing och hyror

Alla belopp i tkr
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NOTER

Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

Utdelningar

Kapitalvinst vid avyttring av aktier  
och andelar

Kapitalförlust vid avyttring av aktier  
och andelar

Återtagna nedskrivningar av  
värdepapper (+)/Nedskrivningar (-)

Ändamålsbestämning av medel

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

Pågående nyanskaffning
Vid årets början

Årets anskaffning

Vid årets slut

Pågående nyanskaffning avser  
nytt projekthanteringssystem

Hyresrätter butikslokaler
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

Medlemsregister, ekonomisystem,  
kommunikationsplattform, intranät,  
resehanteringssystem
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangering

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

2015

431

3 468

-31

17

3 886

2015

-4 199

2 437

-1 762

2015

0

651

651

1 352

 
1 352

-1 352

 
-1 352

0

2015

4 679

0

671

0

 
5 350

-2 943

-601

0

 
-3 544

1 806

2014

607

8 582

-42

444

9 591

2014

-1 081

2 125

1 044

2014

374

-374

0

1 352

 
1 352

-1 352

 
-1 352

0

2014

5 603

-2 461

1 162

374

 
4 679

-4 701

-702

2 461

 
-2 943

1 736

NOT 9 Resultat från värdepapper

NOT 10 Förändring av ändamålsbestämda medel

NOT 11 fortsättning

NOT 11 Immateriella anläggningstillgångar

2015

14 609

14 609

-1 803

-305

-2 108

-2 744

-2 744

9 757

2014

14 609

14 609

-1 499

-304

-1 803

-2 744

-2 744

10 062

NOT 12 Materiella anläggningstillgångar

Alla belopp i tkr
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NOTER

Förvaltade av DnB
Aktier och aktiefondandelar 
svenska och utländska

Svenska räntebärande 
värdepapper

Förvaltade av SEB
Aktier och aktiefondandelar

Räntebärande värdepapper

Förvaltade av  
Sparbanken Skåne
Aktier/aktiefonder

Räntebärande värdepapper

Utanför DnBs, SEBs och 
Sparbanken Skånes förvaltning
Aktier/Aktiefonder  
utanför depå

Räntebärande värdepapper

Fastigheter under försäljning

SUMMA KORTFRISTIGA  
PLACERINGAR 

De tio största  
enskilda posterna
Folksam Penningmarknadsfond

Robur Ethica Global Mega

DNB SEK Long Bond A

DNB Global Hållbar A

DNB Sverige Hållbar B

DNB SEK Short Bond A

Robur Ethica Sverige MEGA

Robur Humanfond

Nordea Fond Sekura A

SPP GodFond Sverige och Världen

Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Nyanskaffningar

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Nedlagda utgifter på annans fastighet

Vid årets början

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

2015

2 398

263

2 662

-1 642

-316

-1 958

703

1 111

1 111

-1 089

-22

-1 111

0

2014

2 328

70

2 398

-1 315

-327

-1 642

756

1 111

1 111

-886

-202

-1 089

22

NOT 13 Materiella anläggningstillgångar

Upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader

Förutbetalda försäkringspremier

Övriga förutbetalda kostnader

2015

499

970

0

644

2 112

2014

162

869

57

564

1 651

NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOT 15 Kortfristiga placeringar

Bokfört
värde

16 382

21 160

0

495

16 167

55 063

 
2 209

616

890

112 982

55 063

14 546

16 690

8 556

7 826

4 470

1 621

912

550

394

Marknads-
värde

19 073

22 412

0

524

20 788

55 314

 
2 434

616

890

122 051

55 314

18 782

17 942

10 255

8 818

4 470

2 005

1 000

550

524

Anskaffningsvärde

16 382

21 176

78

500

16 167

55 063

 
2 213

616

890

113 085

Alla belopp i tkr
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NOTER

E & Y samt KPMG Revisionsuppdrag

Andra uppdrag/konsultationer

Särskilda intyg

Ingående kapital

137

2 435

3 911

119

1 186

2 942

0

53

10 783

Ingående kapital

109 133

11 076

120 209

130 992

Ändamålsbestämda medel
Elsie och Bengt Hanbergers fond

Berit Söderströms minnesfond

Britta Holmström-priset

Jonas Lönnebos fond

Gunhild Sehlins fond

Humanitär assistans

Humanitärt arbete i Nepal

Gåvor till Sverigearbetet

Totalt kapital ändamålsbestämda medel

Balanserat eget kapital

Balanserat eget kapital

Årets förändring balanserat eget kapital

Totalt balanserat eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

Utgående kapital

137

2 414

3 989

119

785

1 442

3 605

54

12 545

Utgående kapital

120 209

-5 008

115 201

127 746

Utnyttjande

-101

-51

-384

-401

-1 500

-2 437

-5 008

-5 008

Avsättning

80

129

384

3 605

1

4 199

11 076

-11 076

0

NOT 16 Eget kapital

Upplupna skatter och avgifter  
utlandsverksamheten

2015

35

2014

48

NOT 18 Övriga avsättningar

Pensioner/avgångsvederlag Jordanien

Pensioner/avgångsvederlag Palestina

Pension Indien

Pension Zimbabwe

2015

71

1 838

502

0

2 410

2014

992

1 599

1 134

425

4 150

NOT 17 Avsättningar för pensioner

Personalrelaterade upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2015

3 310

1 196

4 506

2014

3 038

493

3 530

NOT 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bidrag från Sida/SMR
Civsam 

Info anslag 

Praktikantanslag

Övriga bidrag
Myndigheten för ungdoms-  
och civilsammhällsfrågor (MUCF)

Malmö Stad

Universitets och högskolerådet

Stiftelsen Axel Alm

Postkodsstiftelsen

Övrigt

2015

2 648

1 080

0

3 728

6 949

71

2 190

100

0

287

9 598

13 326

2014

854

0

559

1 413

1 034

103

1 602

0

222

207

3 168

4 582

NOT 19 Skuld till Bidragsgivare

2015

275

45

248

567

2014

267

5

135

407

NOT 21 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

Alla belopp i tkr

Revision vid IMs utlandskontor  
uppgick till 781 tkr (285 tkr för 2014)
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Görel Råsmark

Liina Veerme

Karin Wallin

Birthe Müller (ordförande)

Tove Holmström

Martin Ärnlöv

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor, Ernst & Young 

Tobias Lundvall
Förtroendevald revisor

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8 april 2016

Lund den 18 mars 2016

Ann Svensén (generalsekreterare)

UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Individuell Människohjälp för år 2015.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar  
för årsredovisningen 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för  
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller  
på fel.

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund- 
val av vår revision. Granskningen har utförts enligt  
god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta 
att han eller hon har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.  
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information  
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta  
för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder  
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten  
i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också  
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings- 
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen,  
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen  
i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga  
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört  
en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning  
för Individuell Människohjälp för år 2015.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret  
för förvaltningen.

Revisorernas ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot och generalsekreteraren har 
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och 
generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor, Ernst & Young 

Tobias Lundvall
Förtroendevald revisor

Lund den 8 april 2016

Till årsmötet i Individuell Människohjälp, org. nr 845000-0768
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IMs huvudkontor Box 45, 221 00 Lund

Besöksadress Fabriksgatan 2 F i Lund

Telefon 046-32 99 30

E-postadress individuell@manniskohjalp.se

Generalsekreterare Ann Svensén 046-32 99 40

Organisationsnummer 845000-0768 

IM innehar 90-konto:

Plusgiro 90 07 06-3 
(90 17 03-9, endast för OCR-inbetalning)

Bankgiro 900-7063 
(901-7039, endast för OCR-inbetalning)
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