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DETTA ÄR IM
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för 
en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla har 
möjlighet att ta del av sina rättigheter, försörja sig och 
ta makten över sina liv. Arbetet bygger på att stärka 
utsatta människor och grupper så att de av egen kraft 
kan förändra sin situation. IM grundades 1938 och är 
en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter är trygga hos oss. I och med 
EUs nya dataskyddsförordning GDPR (General Data 
Protection Regulation) stärks skyddet av dina person-
uppgifter. För att du ska känna dig trygg med hur vi 
lagrar och använder dina personuppgifter har vi tagit 
fram en ny integritetspolicy. 
Läs mer på imsweden.org/integritetspolicy

OMSLAGET
Fredsduvan med domstolshammaren är symbolen för 
FNs Globala mål nummer 16. Målet står för att främja 
fredliga och inkluderande samhällen och är ett av de 
fem mål som IM speciellt fokuserar på i sitt arbete.
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TEMA | FREDLIGA OCH DEMOKRATISKA SAMHÄLLEN

Just nu är det kanske viktigare än någonsin att samarbeta över  
alla gränser för att förebygga konflikter och värna demokratin i  
världen. På temasidorna belyser vi på olika sätt IMs arbete för  
fredliga och demokratiska samhällen världen över. 

FAIR TRADE

Även om IM avslutar detaljhandeln i Sverige fortsätter vi med fair 
trade som arbetssätt. Att ha möjlighet att försörja sig är en av de 
viktigaste nycklarna till egenmakt och framtidstro, och därför är 
fair trade är ett viktigt verktyg för att skapa hållbar förändring och 
utveckling.

SANA – EN ORGANISATION SOM FÖRÄNDRAR LIV

Att förändra attityder i ett samhälle tar tid, men det går. Möt Reem 
Franji som genom den jordanska organisationen Sana kämpar för 
att samhället ska acceptera barn och ungdomar med funktionsned-
sättningar.
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Martin Nihlgård
tf generalsekreterare

Det här berör 
oss alla. Det är 
vår framtid.

Vi får dagligen rapporter, och ser med egna 
ögon, hur utrymmet för civilsamhällesorgani-
sationer krymper och hur demokratin naggas 
i kanten. Inte bara i länder långt bort, utan 
även här i Sverige. Vi ser hur allt fler hamnar 
utanför både ekonomiskt och socialt. Vi ser 
hur människor och miljö hotas av bakåtsträv- 
ande krafter, och hur auktoritära regimer 
förtrycker sina folk. Hoten mot människor 
som engagerar sig för mänskliga rättigheter 
ökar. Därför är jag så stolt över att nu få leda 
en organisation som kämpar emot och som i 
över 80 år har hållit fanan högt i kampen mot 
anti-demokratiska rörelser, alltid med över- 
tygelsen om att det går att skapa en rättvis 
och medmänsklig värld, fri från fattigdom 
och utanförskap. 
   Frågor som rör demokrati, fred, jämlikhet 
och mänskliga rättigheter berör oss alla. Det 
är vår framtid, vår frihet som står på spel. Det  
är därför IM finns. Vi samlar krafter som verkar 
för demokrati och öppenhet, människor som 
tror på att det går att skapa hållbar förändring  
genom att engagera sig och sträcka ut en hand.  
Vi lyfter, stöttar och skapar möjligheter att 
tillsammans åstadkomma förändring.
  Att vara en del av IM handlar om just detta. 
Att stå för en medmänsklig värld där alla får 
plats. Vår styrka är våra medlemmar, volontä-
rer, deltagare och givare som frivilligt lägger 
tid och pengar för att stärka vårt arbete. Jag 
vill tacka er alla, och rikta ett särskilt tack till 
de volontärer som arbetat i våra IM Fair Trade- 

butiker genom åren. Det är tack vare er som 
givit så generöst av er tid och ert engagemang 
som våra fair trade-producenter nu driver 
egna bärkraftiga verksamheter.
  Jag vill också ta tillfället i akt att adressera de 
funderingar som rör IMs nuläge och framtid. 
Vår värdegrund är och förblir medmänsklighet,  
men världen runt omkring oss förändras och 
med det måste vi också förändra vårt sätt att 
arbeta. Vi har därför gjort en del förändringar 
i organisation och arbetssätt under senaste 
tiden. I första hand handlar det om att vi har 
tagit fram en ny strategi som fokuserar allt 
mer på förändring, i stället för på projekt.  
Kvinnor och ungdomar står i centrum för 
våra insatser. Det är tydligt att långsiktig 
förändring behövs om vi inte bara ska sätta 
plåster på såren. För den förändringen krävs 
samarbete och därför ser vi samarbete med 
privatpersoner och partners i civilsamhället, 
i den offentliga sektorn och näringslivet som 
helt centralt för att lyckas.
  Tack för att du vill vara med oss i det här ar-
betet. Tillsammans kan vi höja våra röster för 
en jämlik värld som präglas av öppenhet och 
medmänsklighet och faktiskt göra skillnad. 
På riktigt!
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                  lykten från Chile och Pinochets 
                  diktatur har präglat hela mitt liv. 
                  Att växa upp som en främmande 
                  fågel i ett nytt land. Det är nog de 
                  erfarenheterna som gör att jag 
engagerar mig så starkt i IM. I hela mitt liv 
har jag brunnit för demokratifrågor och för 
att hitta sätt att minska klyftorna i samhället. 
Som ledamot i IMs styrelse kan jag vara med 
och påverka och det är jag stolt över. 
   Jag vet hur det är att leva i ett land utan 
demokrati. När jag växte upp i Chile levde vi 
i ständig rädsla, jag och mina systrar. Vi levde 
med ständig bevakning av säkerhetspolisen. 
Hemma kunde man säga vad man tyckte, 
lyssna på musik och se filmer i hemlighet, 
men utanför vårt hem kunde man inte ens lita 
på sin närmaste granne eller på de så kallade 
kompisarna. Jag hade många kompisar men 
en ensam barndom, för jag visste att om jag 
sa något till min kompis så kanske hon eller 
han råkade säga det till sina föräldrar och 
sedan kunde det spridas vidare. 

Från förtryck till demokrati
Mina föräldrar och mina släktingar kämpade 
emot förtrycket, för att få diktaturen på fall. 
Pappa och andra nära släktingar satt fängslade 
i perioder och till slut var vi tvungna att fly och 
hamnade i Sverige. Genom min uppväxt i ett 
nytt land har jag fått känna på utanförskap, 
men också känslan av att växa upp i frihet. 

Här i Sverige kunde jag engagera mig i politik 
och föreningsliv och veta att ingen kunde 
fängsla mig, döda mig eller hota mig bara för 
att jag sa min mening eller engagerade mig i 
en demokratisk organisation. 

Att värna om friheten
Jag vill värna den här friheten och det är 
därför jag engagerar mig i IM. För att skapa 
demokrati måste vi mötas, och jag tror att 
IMs roll är det här med möten, att stödja 
partners som arbetar med demokratiutveck-
ling på gräsrotsnivå, både i Sverige och ute 
i världen. IM kan inte på egen hand skapa 
demokrati i världen, utan det är människ-
orna på plats som måste utveckla sitt eget 
demokratiska synsätt. Men vi kan vara någon 
slags möjliggörare, och i det arbetet kan det 
komma upp nya saker som vi inte har tänkt 
på. Därför tror jag att det är så viktigt med 
utbyte mellan Sverige och världen, och mellan 
parter världen över – det kan finnas nya sätt 
att tänka kring demokrati. 
   Vi måste fortsätta att arbeta för att civil-
samhällesorganisationer ska få det utrymme 
som behövs för att värna demokrati och 
jämlikhet. Jag har med egna ögon sett vad 
som händer i en diktatur och hur människor 
som gör motstånd tystas och tvingas fly. För 
mig är det självklart att vara med och arbeta 
för en rättvis och medmänsklig värld.

Föräldrarnas motstånd mot förtrycket i 
Pinochets diktatur tvingade familjen på 
flykt. Idag är Eduardo Gran Villanueva 
Contreras ledamot i IMs styrelse och 
starkt engagerad i demokratifrågor. 
Det här är hans berättelse – en viktig  
påminnelse till oss i Sverige om att värna 
om den demokrati vi ibland tar för givet.

F
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”Jag vet hur 
 det är att leva  
 i ett land utan  
 demokrati.” 

Foto Daniel Karlsson
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EL SALVADOR  har en av världens hårdaste 
abortlagstiftningar. Sedan 1998 råder totalförbud mot 
abort och en kvinna som avbryter sin graviditet eller 
får missfall kan dömas för mord och få upp till 40 års 
fängelse. IM bedriver, tillsammans med samarbetspart-
ners i landet, påverkansarbete för att åstadkomma för-
ändring i lagstiftningen och för att stötta de kvinnor 
som idag sitter fängslade. I december förra året bidrog 
IM till att Imelda Cortez, som i 1,5 år suttit häktad för 
mordförsök efter att varit nära att förlora sitt ofödda 
barn, blev friad. Även på många andra ställen i världen 
läggs det fram förslag om inskränkningar i aborträtten. 
Betydelsen av starka civilsamhällen som kämpar för 
kvinnors rättigheter är nu större än på mycket länge.

IM i världen
Idag är det kanske viktigare än någonsin  
att samarbeta över alla gränser om vi  
ska kunna värna om demokratin i världen,  
och i IMs roll som möjliggörare för förändring  
vill vi stärka och utveckla andra civilsam- 
hällesorganisationer och bidra till starkare  
civilsamhällen. Här ser du några exempel  
på hur du, genom ditt stöd till IM, är med  
och bidrar till den demokratiska utvecklingen  
i världen.

IM arbetar för att uppnå jämställdhet 
samt alla kvinnors och flickors egen-
makt. Det är en förutsättning för en håll-
bar och fredlig utveckling och avgörande 
för att människor och samhällen ska 
utveckla sin fulla potential.

IMs arbete bidrar till att uppfylla ett flertal av 
FNs Globala mål för hållbar utveckling,  
med betoning på nummer 1, 5, 10, 16 och 17.
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ZIMBABWE  har en mansdominerad kultur där  
våld och övergrepp mot flickor och kvinnor sker  
dagligen. Bristen på demokrati och mänskliga rättig- 
heter är en bidragande orsak till att en stor del av 
befolkningen fortfarande lever i fattigdom och social 
utsatthet. Utrymmet för människorättsaktivister att 
agera har kraftigt krympt under de senaste åren, och 
kränkningar av mänskliga rättigheter har ökat. I januari 
bröt det ut en generalstrejk i landet efter extrema pris- 
höjningar och i protesterna som följde dödades och ar-
resterades ett stort antal människor. IM stärker aktörer 
i landet som kämpar för demokratisk utveckling, bland 
annat organisationen Chengeto Zimbabwe Trust som 
genom radiosändningar och sociala medier lyfter frågor 
som rör sexuellt våld och diskriminering av utsatta 
grupper och på så sätt påverkar situationen i landet.

I SVERIGE  arbetar IM för ett hållbart demokratiskt 
samhälle där alla har möjlighet att delta och bidra. 
Det sker genom integrationsarbete med verksamheter 
kring språk, läxläsning, jobbsökande, vänskap och 
mycket annat. I projektet Kvinnokraft som drivs  
tillsammans med Ikano Bank får kvinnor i området 
Herrgården i Malmö stöd att ta sig in i det svenska 
arbetslivet genom bland annat coaching och mentor- 
skap. Projektet stärker kvinnornas handlingskraft 
utifrån deras egna behov och förutsättningar, vilket 
både leder till ökad integration i samhället och ökad 
jämställdhet.

TEXT  Malin Kihlström  malin.kihlstrom@imsweden.org

I INDIEN OCH NEPAL  arbetar IM främst med 
marginaliserade grupper och deras rätt att vara med  
i samhället på lika villkor. Det handlar om människor 
som på olika sätt hamnat i samhällets bottenskikt. 
Det är daliter – så kallade ”kastlösa” fattiga kvinnor 
på landsbygden och barn och ungdomar i utsatta 
områden. Dessa grupper diskrimineras och behandlas 
illa både av omgivningen och systemen. IM arbetar 
hårt för att tillsammans med partnerorganisationer 
mobilisera människor i dessa grupper – och tillsam-
mans med dem åstadkomma långsiktig förändring.  
En viktig grund i ett demokratiskt samhälle är att 
barn och ungdomar får tillgång till utbildning av 
god kvalitet, något som IM arbetar med i området 
tillsammans med organisationen Mountain Children’s 
Foundation.

I enlighet med det Globala målet 
nummer 10 ska ojämlikheten inom och 
mellan länder minskas. Grunden för ett 
hållbart samhälle är en rättvis fördelning 
av resurser och ekonomiskt, socialt och 
politiskt inflytande i samhället.
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Vapen 
smälts 
ner för 
fred.
I november 2018 genomfördes en uppmärk-
sammad vapennedsmältning i El Salvador.   
Beslagtagna illegala vapen blev till Humanium 
Metal by IM – en råvara med budskap om fred. 
Intäkterna från försäljningen av metallen går  
tillbaka till de människor och samhällen som 
drabbats av väpnat våld. TEXT Simon Marke Gran & Josefina Rovan 
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Foto Simon Marke Gran/IM
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Varje år dödas cirka 535 000 människor i 
hela världen med små och lätta skjutvapen. 
Den globala kostnaden för väpnat våld  
uppskattas till 400 miljarder dollar årligen 
och drabbar länder i den tredje världen 
särskilt hårt. 
Foto Simon Marke Gran/IM

Den 13 november 2018 genomfördes den 
tredje nedsmältningen där illegala vapen för-
vandlas till Humanium Metal. Under rigorös 
övervakning av lokala myndigheter och med 
ett stort närvarande pressuppbåd destruerades 
cirka 1 500 vapen. 
Foto Simon Marke Gran/IM

Genom Humanium Metal oskadliggörs  
beslagtagna illegala vapen vilket gör att de 
inte kan hamna på gatan och döda igen. 
Råvaran förädlas och görs tillgänglig för 
massproduktion av fredliga nyttoföremål.

Foto med tillstånd av Johan Pihl

                   land världens länder som inte befinner 
                   sig i krig är El Salvador ett av de mest 
                   våldsamma. Landet genomled ett in-
                   bördeskrig mellan 1980 och 1992 och 
                extremt höga nivåer av våldsbrott präglar 
fortfarande många regioner. El Salvador har en 
mycket hög frekvens av dödligt våld med 83 våld-
samma dödsfall per 100 000 invånare. En faktor är 
konflikter mellan ungdomsgäng, så kallade pandillas, 
som slåss om kontroll över olika områden. Militärens 
försök att kontrollera ungdomsgängen har ökat 
våldet ytterligare. 
   Civilbefolkningen påverkas mest av våldet och 
deras friheter begränsas kraftigt av osäkerheten. Barn 
och ungdomar har svårt att ta sig till skolan på grund 
av otryggheten, och eftersom gängen använder sko-
lorna som rekryteringsbaser för att få nya medlem-
mar vågar inte föräldrar skicka sina barn dit. Landets 
ekonomi påverkas också negativt av våldet eftersom 
utländska företag drar sig för att investera i landet. 
Arbetslösheten är hög och 62,4 procent av befolk-
ningen lever i fattigdom och med begränsad tillgång 
till rent vatten, utbildning och sjukvård. Situationen 
för kvinnor i El Salvador är också mycket svår. En 

stark machokultur råder och den sociala kontrollen 
av kvinnor är stor. För att skapa förändring är det 
särskilt viktigt att få pojkar att känna att det finns ett 
bättre liv utanför våldsamma kriminella gäng, där va-
pen och droger är vardag, och att bygga upp respekt 
för alla människor oavsett kön.
   Den svåra situationen i El Salvador är grunden 
till att landet är pilotregion för Humanium Metal 
by IM – ett initiativ där IM samarbetar med myndig-
heter och civilrättsorganisationer för att få tillgång 
till beslagtagna illegala vapen och smälta ned dem 
till ny råvara. Syftet med Humanium Metal är att i 
enlighet med FNs Globala mål nr 16 för fredliga och 
inkluderande samhällen, sätta fokus på det ökade 
vapenvåldet och samtidigt skapa konkret förändring 
för människor som lever i samhällen präglade av 
våld och konflikter. Konkret gör IM detta genom att 
arbeta med strategiskt utvalda partnerorganisationer 
som har kapacitet och kunskap inom olika områden, 
såsom till exempel våldsprevention, påverkansarbete 
och rehabilitering.
  Den 13 november 2018 genomfördes den tredje 
nedsmältningen där illegala beslagtagna vapen blev 
Humanium Metal. Närvarande fanns representanter  

B



från IM, partnerorganisationerna Red de Sobrevi-
vientes och Fespad, polismyndigheten och militären 
samt ett stort pressuppbåd. Cirka 1 500 beslagtagna 
illegala vapen förstördes för att aldrig mer kunna 
användas för att skada eller döda en annan människa. 
   Humanium Metal är ett unikt samarbete mellan 
myndigheter, civilsamhälle och privat sektor. I nära 
samverkan omvandlar IM vapen till råvara och ger 
företag och andra aktörer möjlighet att producera 
produkter av metallen och marknadsföra dessa som 
ett bidrag till fred. Alla intäkter som genereras av 
Humanium Metal investeras i människor och sam-
hällen som drabbats av vapenvåldet, i förebyggande 
freds- och demokratiarbete, utbildning, hälsa och 
fattigdomsbekämpning. I Sverige driver IM genom 
Humanium Metal ett opinionsarbete som uppmärk-
sammar spridningen av illegala små och lätta vapen. 
IM har redan uppmärksammats av FN för sitt arbete 
med Humanium Metal och intresset för att producera  
produkter i metallen är stort. 
   Våld är ett stort hot mot samhällsutvecklingen och 
Humanium Metal är en möjliggörare för att demo-
kratiska och fredliga samhällen ska frodas. 

TEMA | FREDLIGA OCH DEMOKRATISKA SAMHÄLLEN

  medmänsklighet nr 1 / 2019   11

Daniel Antonio Rivera, som är  
rullstolsburen efter att ha blivit  
skjuten med sex skott i ryggen, är  
idag ambassadör för Humanium Metal. 
Andra ambassadörer för initiativet är  
Dalai lama och Hans Blix. 
Foto Simon Marke Gran/IM

Världens ledare har antagit sjutton Globala 
mål för att uppnå social, ekonomisk och mil-
jömässig hållbarhet till år 2030. Humanium 
Metal är direkt kopplat till mål 16 som hand-
lar om att främja fredliga och inkluderande 
samhällen för hållbar utveckling.

Organisationen Red de Sobrevivientes 
som IM samarbetar med är en kärnaktör för 
den övergripande utvecklingen av Humanium 
Metal. Organisationen har byggt upp ett riks- 
täckande nätverk med direkt närvaro i sam-
hällen som drabbats av våld och fattigdom. 
Foto Erik Törner/IM

På kvällen den 17 augusti 2007 blev den då 20-årige Daniel 
Antonio Rivera (bilden nedan) attackerad av fyra män som sköt 
honom med sex skott i ryggen. Troligtvis handlade det om en 
inträdesrit i det kriminella gänget Mara Salvatrucha, där oskyldiga 
offer godtyckligt väljs ut. Skadorna resulterade i att Daniel blev 
förlamad från midjan och nedåt. Daniel, som precis innan skjut-
ningen blivit pappa till en liten dotter, blev lämnad av sin flickvän 
och fick ensam ta hand om barnet. Utan vare sig hjälpmedel eller 
ekonomiskt stöd blev han djupt deprimerad och förtvivlad. 
   Amilcar Durán, ordförande för IMs partnerorganisation Red 
de Sobrevivientes fick höra talas om fallet och sökte upp Daniel. 
Red de Sobrevivientes (som betyder ”De överlevandes nätverk”) 
stöder personer med funktionsnedsättning och deras familjer 
genom att ge dem möjlighet att stärka sin ekonomiska situation. 
Genom organisationen fick Daniel möjlighet till rehabilitering 
och psykologhjälp, och efter hand fick han också utbildning i  
att starta företag. Idag driver han en egen nyckelverkstad och han 
kan försörja inte bara sig själv utan även sin familj. ”Tack vare 
Red de Sobrevivientes har jag lyckats med saker som jag aldrig 
trodde var möjliga” säger Daniel.

Daniel drabbades av  
det väpnade gängvåldet
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TEXT Thomas Ericsson, thomas.ericsson@imsweden.org  FOTO Erik Törner/IM

                      ven om detaljhandeln i Sverige 
                      avslutas fortsätter IM med fair 
                      trade som arbetssätt. Fair trade 
                      är ett handelssamarbete baserat 
på dialog, transparens och respekt som verkar 
för att skapa bättre förutsättningar, framför- 
allt för producenter i länder med utbredd 
fattigdom. Det första och övergripande målet 
i FNs Globala mål är att utrota all fattigdom 
överallt. Det är även själva kärnan i fair trade 
och därför ser IM det även fortsatt som ett 
viktigt verktyg när det kommer till att skapa 
hållbar förändring och utveckling. 

Försörjning – nyckeln till ett bättre liv
Hjälp till självhjälp är ett arbetssätt som alltid 
har varit välkänt inom IM. Idag använder  
vi begreppet rättighetsbaserat arbete, för att  
beskriva samma sak. Det betyder att IM tror 
på att människor själva har kraften och för-
mågan att förändra sina liv, när kringliggande 
förutsättningar är på plats. Det betyder också 
att alla människor har ett lika värde och ska 
ha tillgång till samma grundläggande mänskliga 
rättigheter. Att ha möjlighet att försörja sig 
är en av de viktigaste nycklarna till egenmakt 
och framtidstro. Därför är fair trade en viktig 
del i IMs arbete för en värld fri från fattig-
dom och utanförskap.

”Att ge barnen en bättre framtid”
IM samarbetar med fair trade-organisationer 
som mobiliserar gräsrötterna, oftast kvinnor. 
IMs bidrag till organisationerna består både 
av finansiellt stöd och kapacitetsstärkande 
insatser, på så vis bidrar IM även fortsätt-
ningsvis med bland annat fortbildning, pro-
duktutveckling och teknisk support, vilket ger 
organisationerna möjlighet att växa och  

utvecklas på ett hållbart sätt. Genom detta  
skapar IM möjligheter för tiotusentals 
kvinnor att försörja sig och stärka sin roll 
i samhället. Resultatet är ett bättre liv för 
hela familjen eftersom kvinnor nästan alltid 
sätter familjens bästa före sina egna intressen. 
Framförallt satsar kvinnor på barnen och 
deras utbildning. När vi frågar en kvinna som 
är verksam inom ett inkomstgenererande 
projekt eller i en fair trade-organisation om 
vad som driver henne och vad som är vikti-
gast, blir svaret ofta: ”Att ge barnen en bättre 
framtid och att ge dem den utbildning som 
jag själv aldrig har fått.”
   Utbildning har alltid varit en katalysator för 
utveckling och de kvinnor IM når vet om detta.  
Med en inkomst får många kvinnor också en 
starkare röst och möjlighet att påverka och 
förändra lokalsamhället.

Vill du lära dig mer?
IM vill fortsätta att påverka och utbilda 
människor i Sverige om varför rättvis handel 
och hållbar konsumtion är viktigt. På många 
sätt är detta arbete minst lika betydelsefullt 
som arbetet med producenter, då det ofta är 
kundernas och allmänhetens efterfrågan som 
påverkar företag att ändra sina affärsmodeller 
till mer hållbara sådana. 
   Sedan 2018 driver IM tillsammans med 
Folkhögskolan Hvilan en distanskurs i fair 
trade och hållbar utveckling. Kursen är på 
halvtid och går i huvudsak via nätet med fem 
fysiska träffar och möjlighet att följa med på 
en studieresa till självkostnadspris. Kursen är 
öppen för alla, du är välkommen precis som 
du är! Nästa kurs startar i augusti 2019. 

Läs mer om kursen på hvilan.se

IMs butiksvolontärer har länge varit 
våra fair trade-hjältar i Sverige. Deras  
arbete har bidragit till att vi idag kan  
vidareutveckla samarbetet med befintliga 
och nya producenter världen över för  
att skapa hållbar förändring.

Ä

FAIR TRADE
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FAIR 
TRADE  

Ett viktigt verktyg  
för hållbar förändring

Hur började du som volontär för IM?
Det var 2010 som en före detta arbetskollega frågade 
om jag ville komma till butiken och hjälpa till med att 
slå in presenter och vara allmän hjälpreda. Efter ett tag 
fick jag en fast tid och så småningom blev jag ansvarig  
för att beställa varor från lagret. Från 2017 delade jag 
butiksansvar med en av de andra volontärerna. 

Dina bästa minnen?
Det bästa var sammanhållningen i butiken, att vi 
hade ett så gott kamratskap. Sen var det naturligtvis 
väldigt roligt att sälja IMs fair trade-varor! Vi kände 
att vi var IMs ansikte utåt. Vi pratade om varorna 
men sålde också gåvokort och berättade om IMs 
verksamhet. Som Lundabutikens kontaktperson  

i Lokalföreningen i Lund fick jag god inblick i de  
andra volontärverksamheterna och i IM. Jag var också 
med på medlemsresor både till Guatemala och till 
Jordanien och att se verksamheten med egna ögon 
stärkte mig i min roll som volontär i butiken. 

Hur kommer du att fortsätta ditt engagemang?
När beskedet kom att IM Fair Trade skulle läggas  
ner kändes det så klart väldigt tråkigt. Jag hade ju 
varit med i IM-familjen sedan 2010 och tänkte att det 
kommer att bli jättetomt. Jag skulle sakna engage-
manget och ville försöka ta upp det i en annan roll, så 
när jag fick frågan om att ställa upp som kandidat till 
ordförande i Lokalföreningens styrelse tackade jag ja. 
Jag känner för IM och vill inte släppa organisationen! 

Hon fortsätter sitt engagemang
Inga-Lill Persson har varit volontär i IMs Fair Trade-butik i Lund sedan 2010.
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I Jordanien samarbetar IM med organisationer  
och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna  
för människor med funktionsnedsättningar att hävda  
sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.  
IM bidrar bland annat till Sanas föräldrastöds- 
program och arbetsprogram där unga med  
funktionsnedsättning introduceras till arbetslivet.  
Över 800 familjer är anslutna till Sanas verksamhet  
som bedrivs i åtta städer.

                            änniskor med funktions-
                            nedsättningar är en mycket 
                            utsatt grupp i Mellanöstern. 
                            De lever ofta i extremt 
                            utanförskap. Många gånger 
göms de undan av familjen och hindras från 
att vara med och bestämma över sitt eget 
liv och sin framtid. Reem som har två söner 
med autism berättar om tillvaron i Gaza, där 
familjen levde tills för sju år sedan:
   – När pojkarnas förskola insåg att de hade 
en funktionsnedsättning fick de inte vara kvar 
där. Det finns inga vuxna i Gaza med funk-
tionsnedsättning som har utbildning, och det 
finns ett stort stigma kring detta. 

Men Reem och hennes man Mohammad ville 
ge sina söner en annan chans i livet. 2011 
lyckades Reem lämna Gaza med sönerna och 
flyttade till sin bror i Amman i Jordanien. 
Mohammad stannade kvar i Gaza för att kun-
na försörja familjen genom sitt eget företag. 
Reem började leta efter center som kunde 
ta emot hennes barn och själv började hon 
jobba som volontär på en skola. Där fick hon 
för första gången höra talas om Sana. 
   
Äntligen kom glädjen
– Vändpunkten kom när jag kom till Sana. 
Här såg jag föräldrar som log och stolt lekte 
med sina barn. Det var underbart att äntligen 

M

Att förändra attityder i ett samhälle tar tid, men det går.  
Det vet Reem Franji som är engagerad i Sana, en organisation 
där föräldrar till barn med funktionsnedsättningar har gått  
samman för att öka medvetenheten kring barnens rättigheter 
och för att stärka varandra. 

SANA – EN
ORGANISATION SOM  
FÖRÄNDRAR LIV
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öppet få diskutera sin livssituation. Äntligen 
kunde jag se med glädje på min egen familj 
istället för att bara se problemen.
   Reem gick med i en av Sanas 15 föräldra- 
stödsgrupper – sammanslutningar av föräldrar 
till barn och ungdomar med funktionsned-
sättningar. I grupperna delar föräldrarna med 
sig av sina erfarenheter och stöttar varandra. 
Det har inte bara positiva effekter för familj- 
erna, utan för hela samhället. 
   – När föräldrar visar att de tror på sina barns 
framtid kommer omgivningen också efterhand 
att få en positivare inställning, säger Reem.
   Alla som är med i Sana har ett enormt 
engagemang för att skapa en bra framtid för 
sina barn och det blir en stark samhörighet 
mellan föräldrarna. Många av dem delar 
samma starka oro över vad som ska hända 
när skoltiden tar slut och ungdomarna ska ut 
i vuxenlivet. 
   – Så länge barnen går i skolan har de en 
plats i samhället. Men när de slutar där och 
inte får gå vidare till en anställning eller syssel- 
sättning finns det en stor risk att de hamnar i 
utanförskap och depression, berättar Reem.
   Det finns en lag som säger att varje ar-
betsgivare i Jordanien måste ha minst fyra 
procent anställda som har en funktionsned-
sättning. Men många betalar hellre skadestånd 
eller anställer personer med ett lindrigt fysiskt 
handikapp. För att ändra situationen startade 
Reem och några andra föräldrar Sanas arbets- 

program, där unga med funktionsnedsätt-
ningar introduceras i arbetslivet.
   – Det är en utmaning att få fler företag att 
ta sitt ansvar och anställa personer med in-
tellektuell funktionsnedsättning, säger Reem. 
I vårt arbetsprogram tränas eleverna från 
16 års ålder för att förbereda sig för arbets-
livet. Vi kartlägger var och ens färdigheter 
och intressen och sedan får de stöd av en 
jobbcoach. Vi jobbar också hårt för att knyta 
kontakter med företag som är villiga att ta 
emot ungdomarna, och det är glädjande att se 
att de företag som har anställt våra ungdomar 
nu går ut och berättar om vilken framgång 
det har blivit. De blir förebilder för andra 
företag och på så sätt förändras attityderna i 
samhället, sakta men säkert.
   
En positiv framtid
Reems egna söner, Amber och Abood som 
är 11 och 13 år gamla, älskar datorer, grafisk 
design och bilar. Reem ser positivt på deras  
framtid och ser en möjlighet att de kan 
komma att arbeta inom programmering eller 
animation.
   – Det finns många jobb som bygger på  
talang som personer med funktionsnedsätt-
ning kan arbeta med, säger hon. Jag är så stolt 
över dem och kommer att fortsätta kämpa 
för att de ska ha samma rättigheter och förut-
sättningar som alla andra i samhället.
   Pappa Mohammed har återförenats med 
familjen och idag bor alla fyra tillsammans  
i Amman i Jordanien. 

– De företag som har  
anställt våra ungdomar  

berättar om vilken framgång 
det har blivit. De blir då  

förebilder för andra företag 
och på så sätt förändras  
attityderna i samhället.



”Unga flickor är 
varken fysiskt eller 
mentalt redo för 
det som äktenskap 
innebär.” 

IM samarbetar med en rad olika aktörer världen över  
för att åstadkomma hållbar samhällsförändring. Rosaria 
Memorial Trust (RMT) i Zimbabwe, som arbetar för att 
stärka flickor och unga kvinnor i fattiga områden genom 
att motverka barnäktenskap, är en av dem. IM stöttar 
sina samarbetspartners med finansiering, kunskaps- 
utbyte och nätverkande, vilket skapar ett så kallat  
”partnerekosystem” där civilsamhällesorganisationer 
stärker och utvecklar varandra. Genom det arbetssättet 
kan exempelvis RMT delta vid regionala konferenser  
där fler av IMs partners företräds, och flickor som 
Tadiwa Tunduwani ges en arena där de kan sprida sin 
kunskap och sina erfarenheter vidare för att förstärka 
den demokratiska utvecklingen.16  medmänsklighet nr 1 / 2019
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”Jag var bara ett barn när jag gifte mig med 
min pojkvän. Han var 20 år och jag trodde 
att han var mitt livs kärlek, men nu inser jag 
att jag omöjligt kunde veta något om sådana 
saker då. Mina föräldrar tyckte det var bra att 
jag gifte mig för då fanns det en mun mindre 
att mätta i familjen. När jag var 16 födde jag 
mitt barn, en liten pojke. Det gjorde så fruk-
tansvärt ont att föda, och jag trodde att jag 
skulle gå sönder.
   Efteråt sa min man att jag måste lära mig 
att ta hand om barnet och stanna hemma, för 
det var min plats nu. Jag berättade för honom 
att jag ville fortsätta gå i skolan och han lovade 
till slut att hans mamma skulle komma och 
bo med oss och ta hand om vårt barn så jag 
kunde fortsätta min utbildning. Men tiden 
gick. En dag frågade jag min svärmor när hon 
skulle komma. Det visade sig att min man 
inte alls hade frågat henne. Min man blev så 
arg på mig att han lämnade mig. 
   
Ensam och utan utbildning
Nu stod jag ensam kvar med ett litet barn 
och trodde att mitt liv var slut. Jag hade ingen 
utbildning, inget jobb, och som ensamstående 
mamma riskerade jag att bli utstött ur samhäl-
let. Men en dag kom en mentor från organi-
sationen Rosaria Memorial Trust till vår by. 
Hon berättade för mig att det faktiskt var 
möjligt för mig att komma tillbaka till skolan, 
trots att jag hade ett barn. Hon pratade också 
med min svärmor, som jag bodde hos då, för 
att hon skulle förstå hur viktigt det är att jag 
fick gå i skolan. Tack och lov gick hon med 
på det och lovade att ta hand om min son när 
jag var borta på dagarna. 
   2016 kom jag tillbaka till skolan efter flera 
års frånvaro. Det var svårt i början, jag blev 

retad av klasskamraterna och diskriminerad 
av lärarna, men tack vare RMTs mentorer 
som ofta kom till skolan fick jag stöd och 
klarade av det. Idag är jag faktiskt själv en 
mentor för unga flickor på min gamla skola. 
Det är fantastiskt att få ge tillbaka! Flickorna 
kommer till mig och berättar om olika saker, 
som att de har blivit gravida efter våldtäkter 
eller att deras föräldrar håller på att gifta bort 
dem. Då kan jag slå larm och hjälpa dem. Jag 
kan också berätta för dem hur de ska skydda 
sig för att inte bli med barn med sina pojk-
vänner. Och de lyssnar på mig.
   
En bra framtid till mötes 
Genom IM och RMT har jag också fått delta 
på olika konferenser för att föreläsa om bar-
näktenskap och om hur de kan förebyggas. 
Det är ett sätt för mig att föra talan för alla 
unga flickor i mitt land. Förra året var jag på 
en konferens i Etiopiens huvudstad Addis 
Abeba. Inför en publik på hundratals perso-
ner berättade jag om mitt liv och om situatio-
nen för Zimbabwes flickor. I publiken satt en 
representant från ett universitet i USA som 
blev berörd av min historia. Direkt efter talet 
blev jag erbjuden ett stipendium till univer-
sitetet och jag ska snart flytta dit och studera 
till agronom!  
   Nu vet jag att jag går en bra framtid till mö-
tes. Men jag kommer alltid fortsätta kämpa 
för Zimbabwes flickor. Vi måste öka kunska-
pen om tidiga äktenskap och få folk att förstå 
att unga flickor varken är fysiskt eller mentalt 
redo för det som det innebär. Och att äkten-
skap leder till att flickorna hoppar av skolan 
och missar hela sin utbildning. Situationen 
måste ändras, och jag är stolt över att vara en 
del i förändringen.”

I Zimbabwe är barnäktenskap och tidiga graviditeter vanliga 
och orsakerna ligger bland annat i fattigdom, traditioner  
och skadliga sedvänjor. Tadiwa Tunduwani är en av de flickor 
som har varit i ett barnäktenskap – idag arbetar hon för  
att förhindra att andra flickor hamnar i samma situation. 
     TEXT & FOTO  Malin Kihlström  malin.kihlstrom@imsweden.org

BARNÄKTENSKAP
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I sann demokratisk anda vill vi bjuda in dig som  
läsare att vara med och bestämma hur tidningen  
ska se ut framöver. Så ta chansen och var med  
och påverka! Här hittar du ett antal frågor som vi är 
nyfikna att veta ditt svar på. Läs igenom, fundera  
och mejla sedan dina svar till redaktionen på: 
red@imsweden.org

Vi gör om tidningen.  Vad tycker du?

Har du några övriga tankar och  
synpunkter om Medmänsklighet? 

Vad tycker du om namnet Medmänsklighet?

a.  Jag tycker mycket om det och vill ha det kvar!
b.  Jag tycker tidningen ska byta namn.

Vilket/vilka områden vill du läsa mer om i tidningen?

a.  Kvinnors situation i världen
b.  Barnäktenskap
c.  Humanium Metal
d.  Hur ungdomar bidrar till förändring
e. IMs verksamheter i Sverige/integrationsarbete
f.  IMs företagssamarbeten
g.  Verksamheten i något specifikt land – i så fall vilket?
h.  IMs volontärverksamhet – hur kan jag engagera mig?
i.  Agenda 2030 och FNs Globala mål
j.  Annat: 

Dags att uppdatera Medmänsklighet!

1

2

3
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Har du gått på någon aktivitet efter att ha  
fått information om den i ”Kalendariet”?

a. Ja
b. Nej
c. Nej, men jag har tipsat andra.

Har du engagerat dig i någon volontärverksamhet  
efter att ha fått information om den i ”Du behövs”?

a. Ja
b. Nej
c. Nej, men jag har tipsat andra.

Vad tycker du om uppslaget ”IM i världen”  
där vi med hjälp av en karta berättar vad vi  
gör i olika delar av världen (se sidan 6–7)?

a. Jag läser den sidan och vill gärna ha den kvar!
b. Jag tycker inte att den ger så mycket.

Vi gör om tidningen.  Vad tycker du?

Vi kommer att sammanställa alla svar och  
resultatet ser du i årets tredje nummer av  
tidningen som kommer ut i september. 

Stort tack för din medverkan!

4

5

6



N                       ästan varje dag står vi inför 
                       situationer där vi måste välja 
                       väg. Ibland är det tydligt men 
                       oftast är det så subtilt av vi 
                       nästan inte märker att vi väljer. 
För att värna demokratin gäller det att hela 
tiden välja. Att alltid tänka på och välja 
jämlikhet, rättvisa och kärlek. IM har från 
början tänkt och agerat med medmänsklighet 
som ledord. Det betyder att vi arbetar för att 
ge röst åt dem som inte kan göra sina egna 
röster hörda. Ytterst är det detta som värnar 
demokratin. Ett demokratiskt samhälle be-
höver demokratiska människor och möjlighet 
för att ett starkt civilsamhälle ska fungera. Du 
som är engagerad i IM har gjort ett viktigt val 
och jag hoppas att du är stolt över det.
   De senaste åren har vi insett att vi behöver  
förändra vår egen organisation för att kunna 
arbeta mer effektivt. Förändring kan vara 
smärtsam och vi vet att förändring tar tid, 
men vi är övertygade om att vi blir starkare 
och kan utföra vårt uppdrag ännu bättre. 
   En stor förändring är att vi avslutat försälj-
ning av varor i våra IM Fair Trade-butiker. 
Nära 200 butiksvolontärer har gjort det möjligt 
att ha IM Fair Trade-butiker på många platser 
i Sverige. Alla ni butiksvolontärer har mött 
många kunder som blivit IM-vänner och åter-
kommit många gånger. Ni har sålt gåvokort, 

ni har berättat om både varor och vårt arbete 
runt om i världen. Ni har gjort en fantastiskt 
fin insats och verkligen tagit ert ansvar för 
att göra världen till en bättre plats. Från oss 
alla i styrelsen vill jag framföra ett varmt och 
innerligt tack för allt engagemang och all tid 
ni bidragit med! Vi hoppas att ni kan hitta 
andra volontäruppdrag inom IM som lockar 
till fortsatt engagemang! 
   Jag vill understryka att IMs arbete för rätt-
vis handel/fair trade naturligtvis kommer att 
fortsätta. Nu blir det främst genom stöd till 
producenter i de länder där vi är verksamma 
för att de ska kunna utveckla sitt arbete och 
hitta en marknad lokalt och internationellt. 
   Avslutningsvis vill jag tacka för de här sex 
fantastiska åren som jag har varit ordförande 
för IMs styrelse. Det har varit så otroligt in-
spirerande att uppleva det stora engagemang 
som jag har mött hos medlemmar, volontärer 
och medarbetare under åren. I maj lämnar jag 
med varm hand över ordförandeskapet till 
min efterträdare, men engagemanget för IM 
släpper jag aldrig!

MEDLEM
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Birthe Müller  IMs ordförande

LEDAREN

KONTAKT

E-post  styrelsen@imsweden.org
birthe.muller@imsweden.org

imsweden.org/styrelsenFörändring, 
engagemang,
framtid.
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ENGAGERA DIG SOM VOLONTÄR I IMs VERK-
SAMHETER FÖR ÖMSESIDIG INTEGRATION. 

GÖTEBORG
Volontärer behövs till Tala svenska-café,  
Läxhjälp, Move It (guidar nyanlända ungdomar  
till föreningslivet), Flyktingbesöksgruppen  
(Migrationsverkets ankomstboende) samt  
Info/Eventgrupp.
Kontakt region.vast@imsweden.org
031-42 45 95

JÖNKÖPING
Vi söker volontärer till mötesplats/språkkafé  
i Smedbyn, Huskvarna. Torsdagar 17.30-19.30.
Kontakt jonkoping.lf@imsweden.org

NYKÖPING
IMs lokalförening i Nyköping söker dig som vill 
vara med i vårt integrationsarbete. Vi samarbetar 
med Kvinnornas Utvecklingsgrupp som startats 
av somaliska kvinnor och som träffas regelbundet 
varannan torsdag då vi pratar svenska och lär av 
varandra. Målet är att få med kvinnor från många 
olika nationaliteter. Vill du vara med? Du behövs!
Kontakt För mer information och intresseanmälan 
kontakta ordförande Titti Hadders Lindahl på  
nykoping.lf@imsweden.org 

STOCKHOLM
Duo Stockholm söker fler etablerade svenskar 
som vill möta personer som är nya i Sverige.  
Ni träffas två gånger i månaden och får möjlighet 
till kostnadsfria aktiviteter. 
Kontakt duo.stockholm@imsweden.org

UMEÅ
IMs lokalförening Umeå har medlemmar i Dalarna,  
Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten  
och Norrbottens län. Eftersom det geografiska 
området är stort vill vi gärna komma i kontakt med 
medlemmar som vill bidra i vår region.
Kontakt umea.lf@imsweden.org

Du behövs

TACK TILL ALLA VÅRA
FÖRETAGSPARTNERS 
SOM HAR INVESTERAT 
I IMs VERKSAMHET
1ab Design
42 scandinavia
AM företagsförmedling
Candidator
Centiro
Ditt Ledarskap
Edward Lynx
Eminent Reklambyrå
Eriks fönsterputs
Familjeterapeuterna
Framfot Utbildning
Fredrik Colijn
Gr8 Meetings
HB2 VVS
Hållbarhetscirkeln Enblom Konsult
ICA Kvantum Emporia
ICA Kvantum Hörby
ICA Kvantum Karlssons i Svedala
ICA Kvantum Klippan
ICA Kvantum Sjöbo
ICA Kvantum Södra Sandby
ICA Kvantum Tomelilla
ICA Kvantum Toppen Höllviken
ICA Kvantum Vellinge
ICA Kvantum Ystad
ICA Malmborgs Caroli
ICA Malmborgs Clemenstorget
ICA Malmborgs Erikslust
ICA Malmborgs Limhamn
ICA Malmborgs Mobilia
ICA Malmborgs Tuna
Ideon Open
Ikano Bank
Jegebo
Lundaland Invest
McNeil
Medtryck
Paxxo
PBM
Piku
Signmax
SJ
Stratiteq
Studentlitteratur
Svedea
Symbal
Takeachange
Tjärna Redovisningsbyrå
Westpak
VICI Advokatbyrå

ENGAGERA DIG



Kalendarium
Mer info på imsweden.org/pagang

FALUN
Fika och en stunds samvaro  
Varmt välkommen!
Datum 18/3, 1/4
Tid 14.00-16.00 
Plats Kristinegården, Kristinegatan 9 

LINKÖPING
Studiecirkel om Prosodi  
– språkträning i intoning, betoning  
och uttal av svenska språket
Datum 21/1, 18/2, 18/3
Tid 14.00-15.30
Plats Sensus Apotekaregatan

Månadsmöten
Datum 4/3, 1/4, 6/5, 3/6
Tid 14.00
Plats Sensus Apotekaregatan

Second hand-butik
IM-tian 
Spolegatan 10A, Lund
tis–tor 14–18, lör 10–15
tel 0702-43 52 51

Nästa nummer av Medmänsklighet kommer ut i maj.
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Kasta inte pengar i papperskorgen! 
Dina gamla kuvert och vykort kan göra gott. IM säljer  
frimärken till samlare, allt du behöver göra är att klippa  
ut dem och skicka in. Pengarna går till IMs verksamhet.

Sedan 1977 har Gunnar och Eva Hagman dragit in mer  
än 1,6 miljoner kronor. Bidra du också!

Skicka till: IMs frimärkstjänst, Box 91, 713 22 Nora.
Helst ska frimärkena vara utklippta med cirka 3–10 mm 
runt om. Frimärken från 70-talet eller tidigare är värda mer 
om de kan sändas in tillsammans med kuvertet eller vykortet 
de sitter på. Alla frimärken måste vara hela.

Köpa frimärken? 800g kostar 230 kronor. Sätt in pengarna 
på IMs postgiro 90 07 06-3, märk betalningen ”Frimärken”.
                                                  
IMs Frimärkstjänst

Nominera någon som arbetar  
för en medmänskligare värld.  
Skriv ner namn på den du vill ge 
IM-priset till Britta Holmströms  
minne samt kort beskrivning av 
personen samt kontaktuppgifter  
till både dig och din kandidat.

Läs mer på imsweden.org/im-priset 
Skicka nomineringen senast 7/4  
till impriset@imsweden.org

Tack till dig som 
sparar med hjärtat!
På Alla Hjärtans Dag fick IM ta emot  
389 564 kronor från Swedbank Humanfond 
– ett fantastiskt bidrag till vårt arbete för  
en medmänsklig värld! Det är tack vare alla 
er som placerat pengar i Humanfonden där  
två procent av det årliga sparkapitalet går 
till IM. Fonden placerar sitt kapital i svenska 
bolag som tar stort ansvar för mänskliga 
rättigheter, goda arbetsvillkor, affärsetik 
och miljön.

Vill du veta mer om Swedbank Humanfond 
kan du gå in på swedbank.se/humanfond 
eller kontakta Erik Edling på IM,  
046-32 99 38, erik.edling@imsweden.org
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Välkommen till IMs nationella årsmöte 2019 som äger  
rum den 18–19 maj på City Konferenscenter i Örebro.
Årsmötet inleds 09.00 på lördagen den 18 maj med en  
utbildning kring antirasism och avslutas efter lunch på  
söndagen den 19 maj.   
IM centralt bekostar resor och boende på hotell Hjalmar 
i Örebro fredag–söndag för alla valda ombud (deltagande  
i antirasismutbildningen är obligatorisk för att få boende  
från fredag). Bokning av boende görs av IM centralt och 
anges i anmälan som öppnar den 1 mars. Det går bra att 
åka som öppen deltagare till mötet till ett självkostnadspris. 

PROPOSITIONER
IMs styrelse lägger fram tre propositioner till årsmötet:
1) Ändring av §1 i stadgarna
2) Ändringar i stadgarna
3) Ombudsfördelning till det nationella årsmötet 2020

Sista dag för att skicka in motioner är fredagen den  
22 mars. Motioner skickas till styrelsen@imsweden.org 
eller till IM, Styrelsen, Box 45, 221 00 Lund.

Propositioner, priser för öppna deltagare, anmälningsformulär 
med mera hittar du på imsweden.org/om-oss/arsmoten

desto tyngre väger våra argument och 
möjligheterna att påverka utvecklingen  
i Sverige och internationellt ökar.

Ju fler vi är

Betala in 100 kr på pg 90 07 06-3, märk betalningen 
”Medlem” eller gå in på manniskohjalp.se/medlem och 
betala online. Medlemskapet gäller per kalenderår. Bli medlem 

du också!

Årsmöte 2019 

Är du redan medlem? Värva gärna en vän!



Engagera dig på
imsweden.org

För att du 
tror på en 
medmänsklig 
värld Gör världen bättre  

– köp gåvokort  
som förändrar liv på 

imsweden.org/gavoshop.

En gåva som 
förändrar liv

Gör
världen
bättre
paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLPSWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

foto M
alin Kihlström

foto M
alin Kihlström

En gåva som 

förändrar liv

Försörjnings

paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. 

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

En gåva som 
förändrar liv

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLPSWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

Barnrättspaket
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.


