
p.1(19) 

  
  

Trollebergsvägen 5 
2292 29 Lund 

+46 46 32 99 30 
info@imsweden.org 

imsweden.org 

Pg 90 07 06-3 
Bg 900-7063 

Org.nr 845 000-0768 

2020-09-20 

Effektrapport 2020 
 
IM, Individuell Människohjälp/Swedish Development Partner 
Juridisk form: ideell förening 
Organisationsnummer: 845 000-0768 

mailto:info@imsweden.org


 
 

p.2(19) 

 

 

 

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från 
fattigdom och utanförskap. Det gör vi genom att mobilisera och stärka 
människor och grupper som kämpar för jämlikhet och demokratisk utveckling. 
Vårt arbete bygger på engagemang och medmänsklighet och vårt syfte är att 
skapa social och ekonomisk inkludering för utsatta människor genom att 
stärka individers egenmakt, särskilt kvinnor och unga, för att på så sätt skapa 
hållbar samhällsförändring. IM grundades 1938 och är en religiöst och 
partipolitiskt obunden organisation.  

Vi arbetar tillsammans med partners i femton länder: El Salvador, Guatemala, 
Malawi, Zimbabwe, Zambia, Swaziland/Eswatini, Jordanien, Palestina, 
Libanon, Indien, Nepal, Moldavien, Rumänien, Ukraina och Sverige.  

 

1. Vad vill IM uppnå?  
IMs vision är en rättvis och medmänsklig värld där alla människor har lika 
rättigheter och möjligheter och där alla kan förverkliga sina liv efter sin egen 
vilja.  

IMs uppdrag är att bekämpa fattigdom och utanförskap och bidra till 
varaktig förändring för människor i särskilt utsatta situationer. Vi vill skapa 
utveckling som är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 
– både för individen och för samhället. Vi arbetar långsiktigt och riktar oss till 
grupper som är särskilt utsatta i sina samhällen.  

Vårt övergripande långsiktiga mål, som vi tror är en förutsättning för att bygga 
visionen om en rättvis och medmänsklig värld, är en värld med full jämlikhet 
samt en stark och motståndskraftig demokrati.  

Vårt sätt att förverkliga visionen bygger på våra gemensamma värderingar 
medmänsklighet, alla människors lika värde och rättigheter, övertygelsen om att 
alla människor har en inneboende kraft att förändra sin situation samt hållbar 
utveckling.  

 

2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er 
organisation?  
IM är en obunden ideell förening och hade under 2019 med 5 112 medlemmar. 
Organisationen är uppbyggd som en representativ demokrati med 
lokalföreningar runt om i Sverige. De 11 lokalföreningarna (2019) leds av en 
lokal styrelse och har det lokala årsmötet som högsta beslutande organ. Det 
nationella årsmötet är IMs högsta beslutande organ och består av ombud från 
lokalföreningarna. Enskilda medlemmar är välkomna att delta men saknar röst-
rätt. Såväl medlemmar som lokalföreningar kan lämna in motioner till IMs 
årsmöte. Årsmötet väljer en styrelse som har det yttersta ansvaret för hur 
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organisationens verksamhet bedrivs. Styrelsen tillsätter i sin tur en 
generalsekreterare, som leder det dagliga arbetet och är ansvarig för att 
verksamheten drivs i enligt med styrelsens beslut. 

Internationellt arbetar IM långsiktigt tillsammans med lokala samarbets-
partners för att skapa hållbar förändring både för människor och för hela 
samhällen. Vi är övertygade om att lokala organisationer är bäst på att hitta bra 
sätt att jobba på i sina egna länder, och vi vill säkerställa att arbetet har en stark 
lokal förankring och kan drivas vidare utan IM i längden.  

Vi beskriver våra samarbeten, både i Sverige och globalt, som ett ekosystem 
av partners, där alla har olika roller som ser till att helheten fungerar. I eko-
systemet finns alla de organisationer som vi på olika sätt stödjer med pengar 
och andra resurser. Men där finns också andra aktörer som vi diskuterar med, 
och också ibland koordinerar oss med. IM är en likvärdig del i ekosystemet.  

I Sverige genomför IM insatser både på egen hand och i samarbete med andra. 
Delar av verksamheten sker i samarbete med kommuner. En modell för sådana 
samarbeten är IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, som innebär ett avtal 
mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. IM  
har slutit sådana avtal med bland annat Lunds kommun och Kristianstads 
kommun. IM samarbetar också med organisationer som till exempel Rädda 
barnen, och med Sensus och andra studieförbund.  

Vi är aktiva i nationella och regionala nätverk, och samverkar med aktörer som 
också arbetar med integration och delaktighet.  

Under 2019 deltog 650 volontärer i IMs verksamhet i Sverige – alltifrån 
språkfika och läxhjälp, som är en del av IMs integrationsarbete, till 
informations- och insamlingsaktiviteter.  

IM är ramorganisation till Sida. Vi är även med i en rad nätverk och paraply-
organisationer: Concord, Globalportalen, med flera. 

 

3. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?  
För att nå vår vision om en rättvis och medmänsklig värld behöver vi bygga en 
värld med full jämlikhet och en stark och motståndskraftig demokrati, vilket är 
IMs övergripande långsiktiga mål. För att uppnå det arbetar vi utifrån fyra 
delmål: 

• Social inkludering – ingen ska lämnas utanför eller bli ojämlikt 
behandlad  

• Ekonomisk inkludering – alla har rätt till ett värdigt liv där de kan 
försörja sig och ha möjlighet att utvecklas  
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• Garanterat utrymme för medborgarnas medverkan i civil-
samhället – alla människor har rätt till frihet i fråga om fredliga möten 
och sammanslutningar  

• Ett starkt civilsamhälle – det är tillsammans vi skapar förändring  

I vårt arbete vill vi bidra till att alla människor ska kunna ta makten över sina liv 
och att alla ska kunna arbeta tillsammans för att försvara sina och andras 
rättigheter utan att utsättas för hot och övergrepp. IM bidrar till att stärka 
civilsamhället genom att främja samhällsförändring där jämlikhet och demokrati 
får större utrymme. Vi försöker i detta arbete alltid att ha ett feministiskt och 
antirasistiskt förhållningssätt.  

En viktig del i vår strategi är att gå från kortsiktiga projekt och fokus på enstaka 
aktiviteter, till att titta på hur allt vi gör långsiktigt bidrar till samhällsförändring. 
Detta görs bäst genom att samarbeta med lokala och regionala aktörer som 
delar vår vision och våra värderingar, och att låta arbetet utgå från rättighets-
bärarna – alltså människor som lever i utsatthet och exkluderas från samhället.  

Tre perspektiv 
I allt vi gör försöker vi ha tre olika perspektiv. Enkelt uttryckt kan det förklaras 
som att vi ser saker ur tre olika vinklar, och utifrån dem bedömer hur det vi gör 
påverkar människor och samhällen, både på kort och lång sikt. De tre 
perspektiven är:  

• Miljö och klimat  
• Konfliktkänslighet 
• Jämställdhet 

Alla tre är starkt sammanlänkade. Vi vet att klimatförändringarna kommer att få 
allt större påverkan. De kommer att leda till nya konflikter och till att 
människor tvingas fly. Redan utsatta grupper (exempelvis kvinnor, barn, 
ungdomar, HBTQ-grupper, minoriteter och människor med funktionsned-
sättningar) kommer att drabbas värst. Därför är det viktigt att vi vet hur vi ska 
förhålla oss till detta och att ha metoder och verktyg för att leda oss när vi tar 
beslut, både internt och i relation till våra partners och de projekt som de 
driver.  

Hur vi skapar förändring  
Vi tror att om vi vill få till en hållbar och beständig förändring till det bättre så 
måste vi kombinera tre arbetssätt. Vi talar om att vi genomför förändring 
genom arbete på tre nivåer.  

• Individnivå (människor) – egenmakt/empowerment 
För att människor ska kunna kräva och stå upp för sina rättigheter 
såsom de är uttryckta i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
måste de veta att de faktiskt har rättigheter. De måste också veta vem 
som har ansvaret för att de får sina rättigheter tillgodosedda, och de 
måste veta hur de ska göra om de inte får de rättigheter som de faktiskt 
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har. Människor måste därför få den här kunskapen om hela samhället 
ska kunna förändras. Vi brukar använda orden egenmakt eller 
empowerment för den här processen.  

• Organisationsnivå (grupper) – mobilisering 
Människor som går samman är starka. För att samhällen ska förändras 
krävs det att människor som har samma intressen organiserar sig och 
jobbar tillsammans för att nå sina gemensamma mål. I vårt ekosystem 
har vi många partners som för samman människor med gemensamma 
intressen och behov, och vi uppmuntrar och förbereder dessa grupper 
till samarbete. Detta kallar vi mobilisering. 

• Institutionell nivå (samhället) – påverkan och information 
För att skapa varaktig förändring måste hela samhället – och 
strukturerna i samhället – påverkas. Det finns formella och informella 
regler och ramverk som styr ett samhälle. Det handlar om lagar, 
myndigheters arbete i relation till oss medborgare och hur lagar och 
andra formella ramverk används. Informella regler handlar om 
allmänna föreställningar, fördomar, tyst eller högljudd diskriminering – 
saker som inte finns nedtecknade i formella regler, men som dagligen 
påverkar de som utsätts för orättvisor. Vi arbetar med metoder för att 
skapa förändring så att alla kan vara med och forma vårt gemensamma 
samhälle. Dessa metoder är olika typer av påverkans- och 
informationsarbete.  

Det här sättet att se på, och arbeta med samhällsförändring, applicerar vi på all 
vår verksamhet – både i Sverige och internationellt.  

Kvinnor och ungdomar  
I vårt arbete koncentrerar vi oss på några grupper som vi tror är extra viktiga 
att få med i bygget av en bättre värld. Det är dels kvinnor och dels ungdomar 
(13-25 år). Anledningen till att vi valt dessa grupper är flera.  

I vår värld, där stora ekonomiska klyftor leder till sociala spänningar och de 
mest marginaliserade riskerar att hamna i långvarigt utanförskap, är kvinnor 
extra hårt drabbade. Diskriminerande kulturella, religiösa och juridiska 
sedvänjor förnekar miljontals kvinnor deras mänskliga rättigheter. Samtidigt är 
kvinnor nyckeln till att stärka samhällen eftersom kvinnor som får möjlighet att 
försörja sig och ta makten över sina liv även stärker situationen för sina barn 
och sätter dem i skola. Detta skapar en positiv spiral och en hållbar utveckling.  

Idag är fyra av tio personer i världen under 25 år. I södra Asien och i Afrika 
söder om Sahara ökar denna grupp i antal. Många lever i länder där krig och 
våld är tydligt närvarande. Arbetslösheten slår extra hårt mot ungdomar. 
Ungdomar i utanförskap är tydliga rekryteringsmålgrupper för våldsamma 
rörelser av olika slag. Samtidigt finns bland unga ett stort engagemang för en 
bättre värld.  
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När vi sedan i olika länder och sammanhang ska bestämma vilka kvinnor och 
ungdomar vi ska jobba tillsammans med så beror det på hur situationen ser ut 
just där. 

IM och de Globala målen  
IM har bestämt, utifrån vår verksamhet och våra förutsättningar, att vi bäst kan 
bidra till fem av de globala målen för hållbar utveckling:  

Mål 1. Ingen fattigdom  
Mål 5. Jämställdhet  
Mål 10. Minskad ojämlikhet  
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen  
Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap 

Ett rättighetsbaserat arbetssätt  
IM har ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Det innebär att vi tar ställning mot 
orättvisor och stöder initiativ som underlättar för människor att utkräva ansvar 
av dem som är skyldiga att se till att deras rättigheter uppfylls. Formellt är det 
samhället som ansvarar för att alla individer får del av sina mänskliga 
rättigheter, men även lokala ledare, företag, organisationer och föräldrar har 
skyldighet att värna andra människors rättigheter.  

Samarbete – partnerekosystem 
Vi samarbetar med andra aktörer i det vi kallar ett partnerekosystem för att 
bidra till en hållbar utveckling. I ekosystemet finns alla de organisationer som vi 
på olika sätt stödjer med pengar, kunskapsöverföring, organisationsutveckling 
och andra resurser. Där finns också en rad andra aktörer som vi för 
diskussioner med, koordinerar oss med och på andra sätt lyfter eller utvecklas 
tillsammans med. Alla som ingår i vårt ekosystem har olika roller som ser till att 
helheten fungerar och IM är en likvärdig del i systemet.  

Finansiering  
Vi strävar efter att ha en mix av intäktskällor för att inte vara sårbara för vid 
eventuella förändringar som skulle kunna drabba våra målgrupper negativt. Det 
ger oss dessutom frihet att disponera våra medel utan att vara alltför beroende 
eller styrd av någon enskild finansiär. IM har ett starkt arbete med egen 
insamling från privatpersoner. Det kompletterar vi med finansiering från bland 
annat företag, kommuner, fonder och stiftelser. En del av våra intäkter kommer 
också från Världens Barn.  

Sedan 2015 är IM ramorganisation till Sida. Det har inneburit att vi har kunnat 
utöka vår verksamhet rejält så att vårt stöd idag påverkar fler människor än 
någonsin.  

Eget kapital  
Riktlinjen är att IMs egna kapital ska uppgå till 70–130 procent av verksamhets-
kostnaderna exklusive institutionella bidrag under innevarande år. Förutom att 
tjäna som buffert om något oväntat skulle inträffa, kan det egna kapitalet bland 
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annat användas till att planerad verksamhet kan genomföras även om intäkterna 
inte skulle bli lika stora som budgeterat. En viss del av medlen kan också 
användas för exempelvis strategiska investeringar. 

 

4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för 
att uppnå ert mål?  
IM grundades 1938 som en reaktion mot de fascistiska ideologier, det hat och 
våld som spreds i Europa vid tiden för andra världskriget och till försvar för 
människovärdet. Vi fortsätter arbetet i samma anda med samma passion för att 
förändra och förbättra världen. För att nå målen arbetar IM med en 
kombination av egna resurser, externa nätverk och samarbeten.  

Skickliga medarbetare  
IM har engagerade och skickliga medarbetare såväl i Sverige som 
internationellt. På huvudkontoret i Lund finns alla funktioner som behövs för 
att arbetet ska fungera på bästa sätt och göra mesta möjliga nytta. Här arbetar 
omkring 45 personer. Till det kommer praktikanter som är knutna till olika 
avdelningar. IM har regionkontor i östra Europa (Moldavien), Centralamerika 
(Guatemala), Mellanöstern (Jordanien), Sydasien (Nepal) och södra Afrika 
(Malawi). Vi har också verksamhet via partners i Indien, El Salvador, Libanon, 
Palestina, Rumänien, Ukraina, Swaziland/Eswatini, Zambia och Zimbabwe. IM 
har cirka 65 medarbetare internationellt. För insatserna i Sverige svarar såväl 
personal på huvudkontoret som i Göteborg, Stockholm och småländska 
Vrigstad.  

Kunniga samarbetspartners  
Våra partnerorganisationer är kunniga och känner sin omgivning och 
människorna väl. Tillsammans med dem utvecklar vi metoderna, och förbättrar 
hela tiden system och verksamheter.  

Engagerade volontärer och utlandspraktikanter  
En mycket betydelsefull resurs är IMs 1 100 volontärer i Sverige. Tillsammans 
med IMs medarbetare driver de delar av integrationsarbetet, och samlar in 
pengar till och informerar om IMs verksamhet. Volontärerna får professionell 
vägledning och erbjuds utbildningar för att få fördjupad kunskap och stöd i sina 
insatser för IM. Via IMs praktikantprogram får ett antal unga möjlighet att 
skaffa sig praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete. Samtidigt 
bidrar de till IM med sina kunskaper och sitt engagemang. 
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Trygg finansiering  
IM fortsätter att ha en stark insamling tack vare våra givare, medlemmar, 
volontärer, kunder, företagspartners och andra intressenter. Under 2019 
samlade IM in 61,3 miljoner kronor. Insamlingen är en trygg bas för vårt arbete 
som garanterar oss frihet och oberoende. Exempel på viktiga intäktskällor:  

• Månadsgivare – våra månadsgivare bildar en stabil grund för vårt 
arbete och ger en gåva varje månad via autogiro. Under 2019 hade IM 
över 18 000 månadsgivare. Det är främst vår framgångsrika satsning på 
face to face-värvning runt om i landet som är den bidragande orsaken. 

• IMs Gåvoshop – symboliska gåvor är ett enkelt och roligt sätt att 
bidra till en bättre värld.  

• Testamente – gåvor via testamenten är och har alltid varit en viktig 
intäktskälla för IM. Under 2019 tog vi emot 17 miljoner kronor.  

Bidrag  
IMs status som ramorganisation hos Sida är självklart betydelsefullt för 
ekonomin. Under 2019 fick vi 60,4 miljoner kronor i bidrag från Sida. Till det 
kommer bidrag från till exempel kommuner, fonder, stiftelser med mera. Vi får 
också bidrag från Världens Barn. 

 

5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? 
Världen förändras i en allt snabbare takt. För att IM ska fortsätta vara en 
relevant organisation, med effektiv och resultatinriktad verksamhet, måste vi 
också förändras. Vi ser därför regelbundet över och modifierar de strategiska 
riktlinjerna för vårt arbete. Strategin stakar ut vägen framåt och tydliggör våra. 
Nuvarande verksamhetsstrategi gäller 2019–2023. 

Vi ser att klyftorna i världen ökar, både mellan och inom länder. Allt fler 
hamnar utanför både ekonomiskt och socialt. Samtidigt ser vi runt om i världen 
en allt hårdare press på de människor som engagerar sig för ett bättre samhälle. 
I alla de länder vi verkar ser vi inskränkningar av yttrandefrihet och hinder för 
människor att stå upp för sitt engagemang. Hoten mot människorättsförsvarare 
och personer som engagerar sig för en mer medmänsklig värld ökar. Värst 
drabbade av dessa hot är alltid, och överallt, kvinnor.  

För att möta denna utveckling fokuserar vår strategi på samhällsförändring, 
istället för på projekt. Vi ser oss själva som en möjliggörare för förändring 
genom att främja rätten till social och ekonomisk inkludering och genom att 
främja ett starkt civilsamhälle med utrymme att verka.  

Arbetet har ett tydligt fokus på kvinnor och ungdomar. Vi vet att nyckeln till 
ekonomisk inkludering ofta ligger hos kvinnor – bistånd riktat till kvinnor 
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kommer fler till del. Vi ser allt fler unga kliva fram som påverkare, ledare och 
de som vågar ifrågasätta vår rådande livsstil.  

Det är tydligt att långsiktig förändring behövs om vi inte bara ska sätta plåster 
på såren. För den förändringen krävs samarbete. Därför ser IM samarbete 
med partners i civilsamhället, i den offentliga sektorn och näringslivet som helt 
centrala för att lyckas. I våra samarbeten är IMs medlemmar och vänner viktiga.  

Mätning och utvärdering  
För att veta att vi är på rätt väg och kunna förbättra verksamheten följer vi 
regelbundet upp målen och utvärderar arbetet. Förutom en tät dialog med våra 
samarbetspartners har vi flera olika rapporteringsformat: årsrapporter, 
berättelser och fördjupningar. Vi har även interna verktyg (förändringsmätare) 
för att mäta effekten av våra insatser. Vi tittar på kvalitativa och kvantitativa 
resultat på olika nivåer: individnivå, organisationsnivå och institutionell nivå. 
Resultaten mäts mot de satta delmålen.  

Att enbart räkna hur många personer som deltagit i en viss insats säger inte allt 
om satsningen är lyckad eller inte. Det viktiga är vad som händer med 
deltagarna och med samhället, om det skett någon förändring i till exempel 
beteende eller i diskriminerande strukturer. Därför samlar vi också in berättelser 
där deltagare i insatserna själva kommer till tals och med fördjupningar där vi 
analyserar och drar lärdomar för att göra insatserna ännu effektivare och nå 
ännu fler människor.  

Uppföljning  
Varje år genomgår IM som helhet revision och resultatet redovisas i vår 
Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Även våra partnerorganisationer 
och deras verksamhet granskas årligen av auktoriserade revisorer.  

IM gör regelbundna riskanalyser, då vi både tar upp risker som finns internt 
inom IM och sådana som finns hos våra samarbetspartners eller i omvärlden. 
Det kan handla om frågor som kompetensförsörjning, ekonomiska resurser 
eller risken för korruption.  

Vi har också en Whistleblower-policy som instruerar anställda och andra inom 
organisationen att de bör påtala misstänkta oegentligheter och hur de går 
tillväga för att göra det. IM har nolltolerans mot korruption och missbruk av de 
medel vi fått förtroende att omsätta i utvecklingsbistånd. 
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6. Vad har ni åstadkommit så här långt? 
Under 2019 påverkade IMs insatser hundratusentals människor i de femton 
länder i sex regioner där vi är verksamma: Centralamerika, Sydasien, Södra 
Afrika, Mellanöstern, Östeuropa och Sverige.  

Här följer några exempel på förändring under 2019: 
 
 
Centralamerika: El Salvador  Guatemala 
 
Santos delar med sig av sina lärdomar 
Samhället i Guatemala kännetecknas av strukturella ojämlikheter som leder till 
kränkningar av människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
Särskilt utsatta är kvinnor, och då framför allt kvinnor som tillhör landets 
urfolk. Mayakvinnorna lever i ett samhälle som präglas av traditionella 
machoideal, vilket leder till dubbel diskriminering och ofta en våldsam vardag. 
Tillsammans med stiftelsen Maya Traditions Foundation (MTF) arbetar IM för 
att stärka mayakvinnorna, bland annat genom att hålla i workshoppar kring 
jämställdhet och könsrollers inverkan på samhället. Här är männen viktiga 
deltagare eftersom de måste bli en del av lösningen.  
   Santos Zapeta, som bor i den lilla byn Patatanic, har deltagit i flera av MTFs 
workshoppar och har redan sett en förändring, både i sitt eget förhållningssätt 
och i samhället.  
   – Jag har märkt en positiv förändring i familjedynamiken. Efter en dags 
arbete pratar vi med varandra om hur dagen varit, och på helgerna planerar vi 
aktiviteter för hela familjen. Jag dricker också mindre alkohol än tidigare, säger 
Santos.  
   Lärdomarna som Santos fått delar han med sig av till sina vänner, i hopp om 
att fler ska bryta mönstret och genomgå samma positiva attitydförändringar.  
 
Att ta makten över sitt liv  
– Har du inte kunskap om dina rättigheter har du inte heller någon möjlighet att 
försvara dem. Jag trodde att kvinnor var värdelösa, att vi inte hade några 
rättigheter.  
   Orden är Silvia Yaneth Hernandez Riveras, en 38-årig kvinna som bor i Peña 
Blanca, El Salvador. Landet präglas av en machokultur där den sociala 
kontrollen av kvinnor är hård. Våld i hemmet är vanligt och kvinnors rätt att 
bestämma över sina liv och kroppar är begränsad. IM motverkar detta genom 
att jobba för kvinnors rätt till självbestämmande och ägande, och för deras 
möjligheter att försörja sig och därmed ta makten över sina liv. En av våra 
partners är New Dawn Association of El Salvador (Anades) som bland annat 
arbetar för kvinnor på landsbygden och deras ekonomiska rättigheter.  
   För sju år sedan kom Silvia i kontakt med Anades. Hon hade då inte mycket 
att säga till om i familjen, och mannen bestämde hur deras inkomster skulle 
användas. Genom Anades fick hon stöd och kunde investera i en ko, och hon 
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fick samtidigt lära sig om lantbruk. Idag har familjen sex kor som ger god 
avkastning.  
   Anades gav henne också utbildning om kvinnors rättigheter.  
   – När jag började inse att det är männens fel, att de kränker våra mänskliga 
rättigheter, började något i mig förändras. Jag började ställa krav och hitta min 
inre styrka, säger hon.  
   Med en egen inkomst och en tro på sig själv kunde Silvia så småningom starta 
en butik och idag har hon börjat sälja kläder. Hon behöver inte längre bekymra 
sig för mat på bordet eller barnens skolgång.  
   – Min mans inställning har ändrats helt sedan Anades kom in i våra liv. 
Tidigare var han pessimistisk och svartsjuk men idag jobbar vi tillsammans och 
uppfostrar våra barn med kärlek, säger Silvia.  
 
Fler resultat i korthet:  
 
8 kvinnor som suttit fängslade för mord efter missfall i El Salvador har släppts 
efter intensivt påverkansarbete av IM tillsammans med vår partner Colectiva 
Feminista och Fespad. 
 
1 559 kvinnliga aktivister som kämpar för mänskliga rättigheter har deltagit i 
109 workshoppar om personlig säkerhet, hållna av IM Defensoras, en av IMs 
regionala partners i Centralamerika. 
 
30 civilsamhällesorganisationer i Guatemala har genom det IM-stödda 
nätverket Alianza por las Reformas kunnat utbyta kunskaper och erfarenheter. 
Detta främjar demokratiprocessen i landet.  
 
 
Södra Afrika: Malawi  Swaziland  Zambia  Zimbabwe 

 
Ungdomar kräver ett samhälle fritt från barnäktenskap  
Tillsammans med organisationen Centre for Youth Empowerment and Civic 
Education (CYECE) arbetar IM i distriktet Mangochi i Malawi för att göra 
ungdomar medvetna om rätten till sin egen kropp och om hur de tillsammans 
kan jobba för att förhindra barnäktenskap. Den utbredda fattigdomen gör att 
barnäktenskap är vanligt förekommande i landet. Genom en kampanj som 
genomfördes under 2019 fick ungdomar i distriktet ökade kunskaper och 
tillsammans höjde de sina röster och utkrävde ansvar av de traditionella ledarna. 
   Med plakat i händerna marscherade ungdomarna hem till de traditionella 
ledarna för att få stöd för ett samhälle fritt från barnäktenskap. När de 
marscherade från hus till hus anslöt allt fler människor för att visa sitt stöd – 
såväl ungdomar som deras föräldrar och lärare.  
   – Vi vill att våra ledare agerar mot barnäktenskap nu! Och vi vill att flickor 
ska gå i skolan, skanderade ungdomarna, varav flera själva tvingats in i 
barnäktenskap.  
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   Ungdomarna lyckades nå fram med sitt budskap och de traditionella ledarna 
fick såväl signera ett dokument som göra offentliga uttalanden för de ungas 
krav. Kort efter kampanjen förbjöds fyra planerade barnäktenskap i området, 
och i hela distriktet bryter nu allt fler tystnaden. Traditionella ledare gör 
uttalanden mot barnäktenskap och omformar lagar. Ungdomarnas agerande har 
på så sätt också bidragit till att möjliggöra ett samhälle där människor 
organiserar sig och kan kräva sina rättigheter från de ansvariga.  
 
Nu står Eunice upp för sin son  
– Min värld föll samman. För mig var det som att Kuziwa hade dött. Jag kunde 
inte acceptera honom som min son och jag skämdes över att visa honom 
offentligt.  
   Eunice Tandis reaktion när hon fick reda på att hennes son Kuziwakwashe 
Thomas Tandi hade epilepsi och autism är långt ifrån unik. I Zimbabwe är det 
ett stort stigma att ha ett barn med funktionsnedsättning eftersom det råder en 
stor okunskap i samhället och myter florerar. Många som har någon form av 
funktionsnedsättning fråntas sina rättigheter, inte minst när det gäller skolgång, 
försörjning och uppehälle.  
   När Eunice fick höra om IMs partnerorganisation Deaf Zimbabwe Trust 
(DZT) som arbetar för rättigheter för människor med funktionsnedsättningar, 
började hennes situation att förändras. Eunice började delta i organisationens 
psykosociala stödgrupper för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar.  
   – Jag är tacksam för Deaf Zimbabwe Trust eftersom de har gett mig hopp 
och hjälpt mig acceptera att Kuziwa är den han är. Idag är jag stolt över att vara 
Kuziwas mamma! Jag har fått en ny möjlighet att stå upp för mig själv och min 
son.  
   Kuziwas historia visar de utmaningar som föräldrar till barn med funktions-
nedsättningar möter i regionen och runt om i världen. För att förändra sam-
hället behöver fler föräldrar och lärare få kunskaper om alla barns rätt till jämlik 
behandling och utbildning.  
 
Fler resultat i korthet:  
 
321 barn med funktionsnedsättningar i Salima, Malawi, har genom IMs 
partner CSEC fått tillgång till undervisning som är anpassad efter deras behov 
och förutsättningar.     
 
250 kvinnor i Nyanga, Zimbabwe, har genom sparlåneklubbar kunnat starta 
egna verksamheter.  De är nu med och bestämmer i hemmet och skickar sina 
barn till skolan.     
 
6 civilsamhällesorganisationer i Swaziland har deltagit i IMs partner FSEJs 
program och därmed fått ökade kunskaper kring mänskliga rättigheter och 
nationella lagar.   
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Sydasien: Indien  Nepal 
 
Enade mot barnäktenskap 
Bindu Tharu, Rajmati Teli, Radhika Tharu och Pati Tharu – alla var de under 
16 år när deras föräldrar beslutade att de skulle giftas bort. Här, i distriktet 
Kapilvastu i södra Nepal, är sedvänjan att gifta bort sina barn utbredd, och 
siffror från några år tillbaka visar att ungefär 62 procent av flickorna mellan 10 
och 19 år i området ingår i tidiga äktenskap.  
   – Glöm utbildning, kvinnor hade inte ens någon möjlighet att yttra sina 
åsikter för de äldre, förklarar Pati som idag är 70 år.  
   Idag, många år senare har kvinnorna tagit upp kampen mot barnäktenskap i 
den lilla byn Fullika. De är alla med i en grupp som formats av IMs 
partnerorganisation Siddhartha Social Development Centre (SSDC) för att 
motverka barnäktenskap och könsdiskriminering. Centralt för kampanjen är 
flickors rätt till utbildning.  
   – Barnbrudar tvingas avbryta skolan. Vanligtvis blir de även gravida i en tidig 
ålder, vilket hotar deras hälsa och välmående. Flickorna är även mer sårbara för 
övergrepp. Vi har själva upplevt det. Några av oss blev bortgifta vid 14 års 
ålder, och fick barn vid 15. Vi vill eliminera sedvänjan fullständigt, för att rädda 
våra barns framtid, säger Pati.  
   Radhika Tharu kan inte riktigt minnas vid vilken ålder hon blev bortgift, men 
säger bestämt att tiderna förändras och att hon inte skulle kunna tänka sig att 
göra detsamma mot sin dotter.  
   – Jag är så lycklig över att vår grupp lyckats stoppa tre barnäktenskap i år. Vi 
räddade tre lysande framtidsutsikter för vår by, säger Radhika.  
 
Nu står Sarita på egna ben  
Vid foten av Himalaya ligger det indiska distriktet Uttarakhand. Att vara kvinna 
i detta otillgängliga landskap är svårt och många kvinnors liv präglas av 
begränsade möjligheter vad gäller försörjning och att delta i beslutsprocesser. 
Kvinnans lott är traditionellt att sköta hushållet och att inte verka utanför 
hemmet. IM arbetar tillsammans med The Himalaya Trust (THT) för att bryta 
den onda cirkeln av könsbaserad diskriminering som håller kvinnorna tillbaka. 
Under 2019 har IM och THT drivit ett 15-dagars utbildningsprogram för att 
stärka områdets kvinnor.  
   En som har gått utbildningen är Sarita Devi. De nya kunskaperna har 
förändrat hennes liv.  
   – Min man tillät mig aldrig att arbeta eller tjäna egna pengar. Men jag hade en 
dröm. Jag var duktig på att sticka och ville starta en egen butik.  
   När hennes man plötsligt bestämde sig för att bli munk blev Sarita tvungen 
att bli familjens försörjare. Hon fick kontakt med THT och gick en utbildning 
där hon bland annat utvecklade sina kunskaper i stickning och lärde sig 
ekonomi.  
   – Utbildningen har öppnat nya möjligheter för mig. Nu arbetar jag som lärare 
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på organisationens stickningscenter och jag säljer också mina egna plagg på den 
lokala marknaden. Med inkomsten kan jag försörja mina tre barn och betala för 
deras skolgång, säger hon.  
   Saritas resa mot ekonomisk självständighet är en inspiration för många av de 
andra kvinnorna i området. När fler kvinnor tar makten över sina liv skapas 
förändring som påverkar hela samhällen.  
 
Fler resultat i korthet:  
 
250 kvinnor i Uttarakhand, Indien, har kunnat öka sina inkomster tack vare 
ett initiativ av IMs partner ATI. Genom att starta en ny söndagsmarknad för 
kvinnliga entreprenörer får de nu avsättning för sina produkter.    
 
18 civilsamhällesorganisationer i Nepal har under ledning av IMs partner 
Juri framfört förslag till regeringen kring en ny nationell handlingsplan rörande 
mänskliga rättigheter.     
 
548 elever i Dang, Nepal, som hoppat av sin utbildning har kommit tillbaka 
till skolan.  Det är ett resultat av ett flertal regionala kampanjer som våra 
partners SSDC och SEED har genomfört.   
 
 
Östra Europa: Moldavien  Rumänien  Ukraina 
 
Att övervinna lagen 
Alexandra Malai ser kanske ut som vilken moldavisk kvinna som helst, men 
hennes beslutsamhet har öppnat upp nya dörrar för alla föräldrar till barn med 
funktionsnedsättningar i landet. Fallet med Alexandra är en viktig rättslig vinst 
för tre av IMs samarbetspartners i Moldavien  
   – Center for Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Keystone samt 
Alliance of Organisations for People  with Disabilities (AOPD) – som med sin 
expertis  lyckats påverka beslutsfattande på högre nivåer.   
   I Moldavien är pensionen väldigt låg, under 2019 var snittutbetalningen till 
landets pensionärer 950 kronor i månaden. Men för Alexandra, som tillbringat 
nästan halva sitt liv med att ta hand om sina två barn med svåra funktions-
nedsättningar, var pensionspengen betydligt lägre än så. Eftersom hon varit 
tvungen att vara hemma med barnen har hon inte kunnat arbeta. Olycklig och 
desperat kontaktade hon därför CRPD. Alexandra var redo att slåss för sin rätt 
att få åren hon tillbringat med att ta hand om sina barn inräknat som arbetstid. 
Organisationens advokat och två rättsexperter gav henne den lagliga hjälp som 
hon behövde.  
   – För att kunna förändra systemet behövde vi genomgå tre rättstvister. 
Genom IMs nätverk av partnerorganisationer fick vi ta del av andras 
erfarenheter och kunde ändra vår strategi utifrån det, förklarar Vitalie Mester, 
företrädare för CRPD.   
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   Andra organisationer såsom Keystone och AOPD har arbetat med att 
försöka få igenom liknande förändringar ända sedan 2015. Tillsammans med 
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar slöt flera organisationer därför 
sig samman för att nå sitt mål.  
   I november 2019 tog författningsdomstolen ett historiskt beslut och ändrade 
pensionssystemet i Moldavien. Ändringen trädde i kraft 1 januari 2020.   
   – Det tog flera års arbete att få igenom en förändring. Tillsammans med alla 
inblandade organisationer satte vi en behövlig press på systemet.  Nu hoppas vi 
att fler ska få samma möjligheter som Alexandra, säger Vitalie.   
 
Nya arbetsmöjligheter  
Valentina Dimicenco fick under 2019 plats i ett jobbträningsprogram hos IMs 
samarbetspartner Eco-Răzeni i Moldavien. Det innebar en fyra månader lång 
praktikperiod i ett cateringkök som ökar hennes chanser att få en anställning på 
den öppna arbetsmarknaden. Liksom större delen av personalen i köket har 
Valentina en funktionsnedsättning som gör det svårare för henne att få ett jobb 
och bli ekonomiskt självständig.   
   – Praktikanterna får en grundlön som även ger dem en förståelse för hur man 
hanterar pengar.  Många som kommer hit vet inte vad en sedel är eller hur den 
används, säger Larisa Platon, som är handledare i köket.   
   Organisationen Eco-Răzeni arbetar framförallt med aktivitetsprogram som 
främjar mänskliga rättigheter och ger ungdomar möjlighet att delta i samhället. 
För Valentina innebar det både möjligheten att hitta ett socialt sammanhang 
och att nå sin dröm – att arbeta och tjäna egna pengar. 
 
Fler resultat i korthet:  
 
45 personer med funktionsnedsättning i Moldavien fick jobb på den öppna 
arbetsmarknaden tack vare stöd från IMs partner Motivatie. Det ökade såväl 
deras inkomst som självförtroende     
 
41 ungdomar med funktionsnedsättning i Moldavien gick med i ett nätverk 
och fick utbildning om sina rättigheter. De kunde sedan med hjälp av stöd-
personer kräva sina rättigheter till exempel vad gäller sjukvård, sociala förmåner 
och arbete.     
 
12 gatukorsningar i Chisinau försågs med ljudsignaler, efter vår partner 
CRPDs påverkanskampanj, så att även personer med synskador kan gå över 
vägen på ett säkert sätt.   
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Mellanöstern: Jordanien  Libanon  Palestina 
 
Saeed gjorde film om utanförskapet   
– Föreställ dig att du vill ta en kaffe, men det går inte för att en bil står i vägen 
för rampen. Föreställ dig att du behöver ringa 112, men du kan inte för att du 
inte kan prata. Föreställ dig att du har höga betyg och vill plugga vidare men 
bara kan välja på fyra olika utbildningar. Föreställ dig att du kämpar och går en 
utbildning men måste hoppa av efter två år eftersom det inte längre finns 
någon transport, en hiss inte har anpassats för att det är för dyrt eller en ramp 
har tagits bort för att den tar för mycket plats. Det är det min film handlar om.   
   Saeed Qaffaf från Jordanien är 26 år och har cerebral pares. I samarbete med 
IMs partnerorganisation Kung Hussein Foundation (KHF) har han under 2019 
producerat en Youtube-video som heter ”Imagine”. Saeed vill skapa uppmärk-
samhet kring att behandlingen av människor med funktionsnedsättningar 
handlar om ett större demokratiskt problem än bara fysiska hinder som rampar 
och svängdörrar. Det handlar om människors rätt till allt det vi andra tar för 
givet. KHF, som arbetar med att informera och sprida kunskap om de 
rättigheter som människor med funktionsnedsättningar har, har gett Saeed 
möjlighet att nå ut med sitt budskap.   
   För tillfället har Saeed 20 000 följare på Facebook och de senaste fem åren 
har han sett en stor förändring i Jordanien. Men det är långt kvar och Saeed 
tror att nyckeln ligger hos samhällets yngsta invånare.   
   – Om vi lär våra barn att acceptera människor med funktionsnedsättningar 
växer de upp och blir föräldrar som accepterar människor med 
funktionsnedsättningar, säger han.   
 
Med teatern som verktyg   
Ameer är 23 år och härstammar från en etniskreligiös minoritet i Jordanien. På 
grund av sin bakgrund har han – precis som många andra som tillhör 
minoritetsgrupper – under större delen av sitt liv fått uppleva diskriminering 
och mobbning av olika slag. Hans upplevelser har fått honom att vilja vara 
delaktig i att skapa förändring i samhället och förbättra situationen för 
marginaliserade grupper.   
   Via IMs samarbetspartner I Dare for Sustainable  Development har han hittat 
ett sätt att kombinera sin stora passion för att spela teater med att driva sam-
hällsförändring och jobba mot mobbning  och utanförskap. I Dare driver olika 
projekt för att genom konst och kultur motverka ojämlikhet samt skapa social 
sammanhållning. Ameer har under 2019 deltagit i I Dares projekt Articipate där 
han turnerat med en barnteateruppsättning som handlar om de mänskliga 
rättigheterna. Med turnén kunde I Dare komma ut med sina budskap i 
konservativa och slutna samhällen.   
   – Teater som konstform kan på ett enkelt sätt delge ett samhälle tunga 
budskap om sammanhållning och acceptans. Genom konsten vill jag vara en 
del av att skapa ett mer accepterande samhälle för människor från olika 
minoriteter, säger Ameer.   



INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP 
SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER 

p.17(19) 

 

 
Fler resultat i korthet:  
 
90 procent av ungdomarna som deltog i en utbildning som hölls av IMs 
partner Ajyal i Gaza fick jobb efter examen. Arbetslösheten i Gaza är 52 
procent och utbildningen är ett sätt att ge ungdomarna verktyg att själva ta 
 sig ur den svåra situationen.     
 
7 nya partnerorganisationer har IM påbörjat samarbete med under året. De 
flesta arbetar med ungdomar för att stärka dem som demokratiska krafter i den 
pågående samhällsförändringen.     
 
25 000 visningar på sociala medier fick kampanjen som IMs samarbets-
partner WE Center drev under 2019. Kampanjen gick ut på att sprida 
kunskaper kring arbetares rättigheter, främst kvinnor och ungdomar med 
funktionsnedsättningar.   
 
 
Sverige 
 
Zahra utvecklade klädmärke   
I en källarlokal i Malmö råder det kreativt kaos. Här sitter människor och 
skriver, läser, målar, bygger möbler, dansar och spelar musik. På plats finns 
verktyg, mat, kaffe och annat som kan behövas för att ge kreativiteten en skjuts. 
Det här är projektet Konstkupan som IM driver med det långsiktiga målet att 
genom konst och kultur stärka människor som upplevt migration samt stärka 
deras relation till samhället.  
   Zahra Sabari är en ung kvinna från Iran som kom till Konstkupan när hon 
letade efter samhörighet och någonstans där hon kunde utveckla sitt sociala 
nätverk. Men hon sökte även en plats för att få utlopp för sin kreativitet, och 
vidareutveckla sina sömnads- och designkunskaper. Efter att under en period 
ha deltagit i Konstkupans dagliga aktiviteter, tog hon mod till sig och berättade 
om sina drömmar för projektledaren. Zahra tilldelades då en liten arbetsyta på 
Konstkupan, där hon kunde sätta upp sin ateljé. Hon fick även tillgång till en 
symaskin som donerats till projektet.  
   I takt med att hennes kunskaper utvecklades, växte även hennes 
självförtroende. Ganska snart hade Zahra utvecklat ett alldeles eget klädmärke. 
Tillsammans med en av Konstkupans konstnärliga ledare har Zahra under året 
även initierat ett av projektets mest framgångsrika evenemang – Walk Across 
Borders. Målet med projektet var att förändra sättet som allmänheten ser på 
personer med invandrarbakgrund. Men även att ge personer som är nya i 
Sverige möjligheten att hävda sin egen styrka genom mode och performance-
konst, för att på så sätt krossa stereotypa bilder av migranter.  
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   – Zahras deltagande i projektet har varit ovärderligt. För många deltagare är 
Zahra idag en stor inspiration, och hon sprider ljus och värme inom projektet, 
säger Ansar Bakir som är projektledare på Konstkupan.  
 
Vänskap visar vägen in i samhället  
Integration är en ömsesidig process där människor lär av varandra för att kunna 
mötas i respekt och öppenhet. Duo Stockholm, som drivs gemensamt av IM 
och Stockholms stad, har som syfte att föra samman nya och etablerade 
svenskar för att skapa ökad förståelse och bygga ett mer inkluderande och 
demokratiskt samhälle.  
   En av dem som under året deltagit i Duo Stockholms verksamhet är Maryam 
som kom till Sverige från Iran för tre år sedan. Eftersom hennes man arbetade 
och studerade kände hon sig ofta ensam. En dag besökte hon 
arbetsförmedlingen och såg en affisch om Duo Stockholm. Hon gick dit och 
fick träffa sin nya Duo-kompis Anna. De fann varandra snabbt och tillsammans 
har de besökt många platser i Stockholm. Sms och telefonsamtal har blivit bra 
tillfällen att träna på svenskan. Tillsammans med sin man firade Maryam nyår 
hemma hos Anna.  
   – Duo betyder mycket för mig. Jag har många vänner nu och vi har alla blivit 
som en familj, säger Maryam.  
 
Antirasism – en mänsklig rättighet 
Hösten 2019 lanserade IM projektet Antirasism –en mänsklig rättighet för att 
stärka engagemanget för och öka kunskapen om antirasism, och för att skapa 
en plattform för samtal om antirasism i Sverige. Projektet innehöll: 

• Filmen Färgblind som IM tog fram för spridning i sociala medier. 
Filmen, som belyser rasism i vardagssituationer, spreds flitigt under 
hösten både i IMs egna kanaler och av våra följare och andra som är 
engagerade i frågan.  

• Utbildningar i antirasism för att stärka IMs egna medlemmar och 
volontärer. Under utbildningstillfällen i Umeå, Stockholm, Göteborg 
och Lund deltog sammanlagt cirka 60 personer.   

• Plattformar för samtal med olika externa aktörer skapades i Umeå, 
Stockholm och Malmö. Totalt deltog cirka 100 personer som på olika 
sätt arbetar med antirasism och/eller vill lära sig mer om ämnet för att 
ta det vidare i sin organisation och i sin vardag.  Återkopplingen från 
dem som deltagit i aktiviteterna har varit positiv, flertalet säger att deras 
kunskap ökat och att de inspirerats till fortsatt arbete inom antirasism.   

 
Fler resultat i korthet:  
 
30 kvinnor som är nya i Sverige deltog under året i IMs Kvinnogrupp i 
Vrigstad. Där fick de kunskap om sina rättigheter och om det svenska 
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samhället, vilket lett till ökat självförtroende och förmåga att stå upp för sig 
själva. 
 
27 personer deltog under 2019 i Fair Trade-utbildningen som IM driver 
tillsammans med Folkhögskolan Hvilan. Genom utbildningen får deltagarna 
breda kunskaper kring hållbar konsumtion och produktion med mänskliga 
rättigheter i fokus. 
 
2 155 personer deltog i RådRums aktiviteter under året. IM är numera 
huvudman för RådRum som erbjuder rådgivning inom samhällsinformation 
med målet att stärka människors egenmakt och tillit till samhället. 
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