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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
Kimberley Chomudondo är 18 år och bor i Zimbabwes 
huvudstad Harare. Hon övergavs av sina föräldrar när 
hon var liten och fick aldrig något födelsebevis, vilket 
är en katastrof i Zimbabwe. Utan ett födelsebevis får 
du inte fortsätta i skolan efter mellanstadiet och ingen 
vill anställa dig eftersom du inte kan bevisa din identi-
tet. IMs partner Justice for Children arbetar för att barn 
och ungdomar som Kimberley ska få de dokument de 
behöver för att bli fullvärdiga medborgare, bland annat 
genom kostnadsfri rättshjälp.
Foto Malin Kihlström/IM
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Det här numret av Medmänsklighet ser inte riktigt ut som vanligt. 
Varje vår tar vi fram en verksamhetsberättelse där vi berättar om 
IMs arbete under det gångna året och delger våra resultat till givare, 
medlemmar och andra intressenter. Den publiceras sedan tillsam-
mans med årsredovisningen där förra årets resultat presenteras i 
siffror. För att göra verksamhetsberättelsen lättåtkomlig och ge den 
vidare spridning har vi i år valt att även ge ut den som ett nummer 
av Medmänsklighet. Jag hoppas att du uppskattar att få en överblick 
av vad som hänt under 2018 och läsa om vilka konkreta åtgärder 
som ditt engagemang har bidragit till. Inget av det som vi har åstad-
kommit hade varit möjligt utan våra givare, medlemmar, volontärer, 
partners och medarbetare. Så varmt tack för att du tror på en med-
mänsklig värld och väljer att ge av din tid och dina pengar till IM.

Malin Kihlström
Redaktör

PS. Vill du även ta del av IMs årsredovisning finns hela publika-
tionen att ladda ner på vår hemsida imsweden.org. Du kan också 
beställa den från vår kundservice på telefon 046-32 99 30.
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Att möjliggöra förändring
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 har tagit fram en ny strategi för 
arbetet framåt och vi har gjort en omorganisation 
för att säkerställa att våra givares pengar når fram 
dit de behövs som bäst.
   Allt är inte nytt. Vår värdegrund som bygger på 
medmänsklighet och principen om alla människors 
lika värde och rättigheter har inte förändrats. Inte 
heller vår tro på människans inneboende kraft att 
förändra sin situation. Däremot har vi förändrat 
vårt sätt att arbeta för att vara bättre anpassade till 
omvärlden. 
   Vår nya strategi fokuserar allt mer på samhälls-
förändring, 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. Det är tydligt att långsiktig 
förändring behövs om vi inte bara ska sätta plåster 
på såren. För det krävs samarbete. Därför ser IM 
samarbete med partners i civilsamhället, i den of-
fentliga sektorn och i näringslivet som helt centrala 
för att lyckas. 
   I den nya strategin har vi också ett tydligt fokus 
på kvinnor och ungdomar. Vi vet att nyckeln till 
ekonomisk inkludering ofta ligger hos kvinnor – 
bistånd riktat till kvinnor kommer fler till del. Vi 
ser allt fler unga kliva fram som påverkare, ledare 
och de som vågar ifrågasätta vår rådande livsstil.
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Som ett led i förändringsarbetet tog vi under 2018 
beslut om att sluta sälja fair trade-produkter och 
lägga ner våra butiker. IMs alla butiksvolontärer 
har under åren gjort ett fantastiskt jobb både med 
att sälja produkter och att informera om IM och 
om en hållbar livsstil. IM har bidragit till att sätta 
frågan om rättvis handel på kartan i Sverige. Det 
har samtidigt gjort att konkurrensen kring fair 
trade-produkter ökat i samhället och vi ser att vi 
kan stödja utvecklingen i världen bättre på annat 
sätt. Vi fortsätter att arbeta med frågan, dels genom 
stöd till producenter, dels genom utbildning och 
påverkansarbete i Sverige.
   Omorganisationen har också inneburit att vi blir 
något färre anställda i Sverige och att vi strukturerar 
om delar av vårt arbete i våra verksamhetsländer.  
I Sverige syns vår närvaro efter omorganisationen 
genom våra elva lokalföreningar, men också genom 
projektverksamhet i flera städer. Vår personal utgår 
nu ifrån Lund, Stockholm, Göteborg och Sävsjö 
(Vrigstad). Utanför Sverige finns vi kvar i samma 
fem regioner som tidigare. 
   Under 2018 fyllde IM 80 år, det har vi uppmärk-
sammat på olika sätt. Vi har bland annat tagit fram 
fem filmer som synliggör vilka effekter vårt arbete 
fått på sikt. Vi ser att med rätt stöd kan individer 
och grupper förändra både sina egna möjligheter  
och på sikt hela samhällen. I samband med 80-års-
jubileet fick vi också besök av Dalai lama. När IM 
började stödja tibetaner på 1960-talet var vi bland 
de absolut första, ett arbete som vi fortsatt med 
under alla år. 
   IM har sedan 2015 haft ett ramavtal med Sida. 
Under 2018 utvärderade vi den första treårsperio-
den som Sida-partner, och ansökte samtidigt om 
ett nytt ramavtal på fem år. Det blev beviljat precis 
före jul och betyder att vi nu har säkrat ett nytt 
avtal med Sida för perioden 2019–2023. Det ger en 
bra grund för vårt fortsatta internationella arbete. 
   Med den nya strategin och organisationen 
säkrar vi också att vi kan få en långsiktigt hållbar 
ekonomi. Sammantaget gör förändringarna att vi 
står starkt rustade för framtiden och kan fortsätta 
möjliggöra hållbar samhällsförändring.  

   Martin Nihlgård, generalsekreterare

LEDAREN
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IM samarbetar med partners i femton 
länder i sex områden i världen.
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På många håll i världen, både nära och långt borta, tystas  
röster som står upp för medmänsklighet och rättvisa. 
Människor fråntas rätten att bestämma över sina kroppar,  
att utbilda sig och leva värdiga liv. Auktoritära regimer för-
trycker sina folk, och krig och konflikt präglar miljontals 
människors vardag. Men det finns många som kämpar emot. 
Människor som går ihop och tillsammans tar upp kampen 
för de mänskliga rättigheterna, för jämlikhet och för en  
bättre framtid. 

Och 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 arbeta för  
gemensamma mål. Vi lyfter, stöttar och skapar möjligheter  
att tillsammans åstadkomma förändring. Vi samarbetar med 
civilsamhällesorganisationer, människorättskämpar, företag 
och myndigheter som delar vår vision om att skapa en rättvis 
och medmänsklig värld, fri från fattigdom och utanförskap. 
Våra volontärer, medlemmar och givare möjliggör arbetet.

Det är vår övertygelse att varje människa har en inneboende 
kraft att förändra sin situation, bara de rätta förutsättningarna  
finns. Vi tror att grunden för hållbar utveckling är fredliga 
samhällen utan konflikter, där människor har mat för dagen, 
tak över huvudet, tillgång till utbildning och kunskap och 
rätten att bestämma över sina liv. Vi har kämpat för detta i  
80 år och vi kommer att fortsätta – så länge det behövs. 
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IMs mål är att människor som lever i fattigdom 
och utanförskap världen över ska ha möjlighet 
att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter och leva värdiga liv. Vi tror att varje 
människa har en inneboende kraft att förändra sin 
situation och arbetar därför för att stärka människors  
handlingskraft och egenmakt.

FOKUSOMRÅDEN
Fokusområden för IMs arbete under 2018 var  
de samma som för 2015–2017: hälsa, utbildning, 
försörjning samt stärkt civilsamhälle. Dessa om- 
råden hade definierade mål som vägledde vårt  
arbete under den gångna strategiperioden:

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

Utbildning
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.

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

Civilsamhället
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.

HÅLLBAR FÖRÄNDRING
För att skapa hållbar förändring måste vi bekämpa  
diskriminerande strukturer som kränker och  
begränsar de mänskliga rättigheterna. Det gör IM 
på tre nivåer:

Individnivå – vi stärker människor och skapar 
förutsättningar för dem att hävda sina rättigheter.

Organisationsnivå – vi bidrar till, och underlättar 
för, att människor ska kunna gå ihop och organisera  
sig för att fungera som en kollektiv röst och hitta 
gemensamma lösningar.

Institutionell nivå – vi arbetar för att förändra for-
mella och informella regler som formar människors 
beteenden och inställning, alltså både lagstiftning 
och värderingar.

ETT RÄTTIGHETSBASERAT  
ARBETSSÄTT
IM arbetar rättighetsbaserat, ett arbetssätt som 
fokuserar på att skapa förändring genom att 
stärka människors egenmakt snarare än att göra 
människor till föremål för åtgärder. Arbetssättet 
bygger på icke-diskriminering, ansvarsutkrävande, 
deltagande och transparens.

Under 2018 pågick ett förändringsarbete som 
resulterade i en ny strategi och nya arbetssätt 
för åren 2019–2023. Bland annat läggs större 
vikt vid samhällsförändring, och kvinnor och 
ungdomar är i fokus för våra insatser.

Mål och fokus

Bild 
IMs samarbetspartner The Lebanese Women Demo- 
cratic Gathering (RDFL) arbetar för att stärka kvinnors 
rättigheter i Libanon. Bland annat drev de under 2018 
en kampanj för att höja åldersgränsen för äktenskap  
till 18 år. På bilden syns RDFL delta i en marsch i  
Beirut på Internationella Kvinnodagen, 8 mars 2018. 
Foto Hayat Mirshad
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”Jag kommer  
aldrig ge upp  

kampen för  
mina ’systrar’  

som sitter  
fängslade.”

2018 tilldelades IM-priset människorättskämpen  
María Teresa Rivera för hennes arbete för kvinnors 
rättigheter i El Salvador, ett land med några av  
världens hårdaste abortlagar. Hennes arbete belyser 
förutsättningarna för kvinnor i El Salvador, där ett  
20-tal kvinnor avtjänar långa fängelsestraff för mord 
efter sena missfall eller abort, och otaliga andra kvinnor 
lider av stigmat som synen på kvinnors reproduktiva 
hälsa och rättigheter innebär. 
   IM bedriver, tillsammans med samarbetspartners  
i landet, påverkansarbete för att åstadkomma för- 
ändring i lagstiftningen och arbetar för att de kvinnor 
som sitter fängslade ska bli frigivna.

8  medmänsklighet nr 2 / 2019
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”Min pappa var alkoholiserad och våldsam och 
styrde familjen med järnhand. Till slut hittade 
mamma kraften att lämna honom. När hon sedan 
dödades i inbördeskriget lämnades min lillebror 
och jag till vår moster. Hon hade egna barn och såg 
oss som en belastning. 
   En dag när jag var åtta år gammal var jag på väg 
hem från skolan. Jag blev överfallen och våldtagen 
av två äldre män, mina egna grannar. Jag lämnades 
att dö vid vägkanten, men hittades av några förbi-
passerande som ringde ambulansen. När jag pekade 
ut de skyldiga var det jag som blev den besvärliga 
och jag tvingades flytta till ett tillfälligt hem. 
  I vuxen ålder träffade jag kärleken, gifte mig och 
fick en son. Allt var bra till en början, men sen  
började min man dricka och bli våldsam. Precis 
som min mamma valde jag att lämna äktenskapet 
för att uppfostra min son på egen hand. Flera år  
senare träffade jag en annan man som jag blev kär 
i. Jag tvekade länge om jag skulle våga ge kärleken  
en ny chans och efter noggrant övervägande be- 
stämde jag mig för att göra det. Men så en dag kom 
det en kvinna till mig som berättade att mannen 
var gift och hade fyra barn. Jag blev förtvivlad och 
ledsen och bröt upp förhållandet. Jag visste inte då 
att jag var gravid.
   En dag fick jag fruktansvärda smärtor i magen 
och föll ihop medvetslös på badrumsgolvet. Min 
före detta svärmor hittade mig där och ringde efter 
hjälp. När jag vaknade var jag omringad av poliser 
och delgavs misstanke om abort. Det är totalt för- 
bjudet i El Salvador och straffas hårt. 
   Rättegången blev en fars. Min försvarsadvokat 
kom för sent och allt var över på tio minuter. Jag 
dömdes till 40 års fängelse. Jag transporterades 
bort till kvinnofängelset som är helvetet på jorden. 

Kvinnorna i fängelset trakasserade mig och kallade 
mig barnamördare. Jag försökte förklara att jag 
inte hade gjort abort och jag begärde en ny, rättvis 
rättegång. Men det dröjde mer än fyra år innan 
jag fick det. Att det överhuvudtaget blev en ny 
rättegång beror bland annat på att IM, tillsammans 
med andra organisationer som Diakonia och  
Amnesty, har en närvaro i fängelser i El Salvador 
för att hjälpa oskyldigt dömda. Jag fick inte träffa 
min son, som bodde hos sin farmor, och under de 
fyra åren hade jag bara telefonkontakt med honom. 
  I den nya rättegången friades jag från alla miss- 
tankar och fick lämna fängelset. Men efter tio dagar  
överklagade staten frigivningen och jag insåg att 
det var stor risk att jag skulle hamna i fängelse igen. 
Med hjälp av bland annat IM flydde jag tillsammans  
med min son till Sverige där vi fick asyl. Vi har nu 
bott här i två år och vi betraktar båda Sverige som 
vårt nya hem. 
  Nu kämpar jag på distans för kvinnors rättigheter 
i El Salvador. Jag kommer aldrig att ge upp kampen  
för de kvinnor som sitter fängslade och mitt mål 
är att mina ’systrar’ ska bli frigivna. Jag är stark nu 
och jag vet att det går att förändra situationen om 
vi alla kämpar tillsammans.”

María Teresa 
Rivera
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IMELDA CORTEZ BLEV FRIKÄND 2018
Under 2018 lyckades IM, tillsammans med partner- 
organisationerna Fundación de Estudios para la  
Aplicación del Derecho (Fespad) och Agrupación  
Ciudadana/Colectiva Feminista få åtta kvinnor frikända 
från anklagelserna om mord och mordförsök enligt 
abortlagstiftningen. En av de som blivit frikänd är  
Imelda Cortez som vid sjutton års ålder blev gravid  
efter att upprepade gånger ha blivit våldtagen av sin 
styvfar. Hon förlorade barnet i en spontanabort utan 
att vara medveten om sin graviditet. För detta blev hon 
häktad 2017 och riskerade 20 års fängelse för mord- 
försök, men blev frikänd den 18 december 2018.

SPECIALUTGÅVA  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Central-
amerika
Generellt saknar kvinnor i Guatemala makt över 
sina liv och sina kroppar, och könsbaserat och  
sexuellt våld är ett stort problem. Utbildning för 
flickor är inte prioriterat, och traditionellt stannar 
flickor hemma och hjälper till i hushållet istället  
för att gå i skola. Det leder ofta till tidiga äktenskap 
och graviditeter – och den onda cirkeln fortsätter. 
   María de los Angeles Beb Chen är tretton år 
gammal och bor i Alta Verapaz. 2018 fick María 
för första gången sätta sig i skolbänken och hon 
älskar varje minut. Men vägen dit var lång. Hon 
tillhör mayafolket Kekchi, en marginaliserad grupp 
som till huvuddelen lever i djup fattigdom. Efter-
som hennes föräldrar knappt har pengar till mat 
för dagen, än mindre till skolmaterial och skol- 
uniform, hade María aldrig gått i skolan. På grund 
av den ekonomiska situationen gick hennes föräldrar  
till IMs partnerorganisation Alcanzando Estrellas 
för att få hjälp att sätta sin äldste son i skolan. När 
organisationen fick reda på att det fanns fler barn 
i familjen informerade de Marías föräldrar om 
hur viktigt det är att även flickor får gå i skolan. 
Föräldrarna, som själva aldrig gått i skolan, var 
tveksamma till en början, men insåg snart vilka 
möjligheter som öppnar sig för María med en ut-
bildning. Alcanzando Estrellas fick María antagen 
till Chinimlajonskolan och betalade även hennes 
skolmaterial och uniform.
   – Jag är så glad över att äntligen få gå i skolan  
och få lära mig massa saker, säger María med ett 
stort leende.

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRING 2018 

El Salvador 
330 flickor och lika många pojkar från fyra skolor har  
deltagit i utbildningar om konflikthantering och fredlig 
samexistens som IMs partner Asociación Nuevo Ama-
necer de El Salvador (Anades) driver. Workshops kring 
konst, musik, sport och miljö har gett barnen verktyg att 
mötas i respekt, och utbildningarna är ett led i vålds- 
förebyggande arbete i kommunerna.
  
Under de senaste åren har kriminalisering och förföljelse 
av människorättsaktivister ökat i El Salvador. Särskilt  
har aktivister som försvarar HBTQ-rättigheter och som 
kämpar för miljöfrågor drabbats. IMs partner Fundación 
de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) har 
arbetat fram ett förslag för en nationell policy för försvar 
av människorättsaktivister och presenterat det för kom-
missionen för mänskliga rättigheter. Förslaget kommer  
att tas vidare till en beslutande instans.
  
IMs partner Colectiva Feminista har under året utbildat 
640 ungdomar i frågor som rör sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR). Ungdomarna har blivit före- 
bilder i sina byar och driver nu själva ungdomsgrupper 
som arbetar för att förebygga och bekämpa alla former  
av diskriminering och våld mot flickor, kvinnor och män.

Guatemala
Vår partner Programa de Atención, Movilización e  
Incidencia por la Niñez y Adolescencia (Pami) har under 
året producerat tio radioprogram som fokuserar på barns 
rättigheter, rätten till utbildning, SRHR, förebyggande av 
tidiga graviditeter samt förebyggande av könsbaserat våld 
och våld mot barn. Radioprogrammen nådde cirka 15 000 
lyssnare totalt och är ett helt nytt sätt att nå ut med de här  
budskapen till en bredare publik.
  
Organisationen Cooperación Indígena para el Desarrollo 
Integral (Coindi) har under 2018 med stöd av IM  
utbildat 35 kvinnor i ekologisk odling. Kvinnorna har  
fått lära sig alla delar av processen, från sådd till skörd.  
Genom initiativet har kvinnorna och deras familjer för-
bättrat sin kosthållning och fått tillgång till medicinalväxter. 
Överskottet säljer kvinnorna på den lokala marknaden 
och får på så sätt en hållbar inkomstkälla. Initiativet syftar 
också till att värna om den lokala miljön.

”2018 fick María för första  
gången sätta sig i skolbänken 
och hon älskar varje minut.  

Men vägen dit var lång.”

SPECIALUTGÅVA  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018



Enligt jordansk lag har barn med funktionsned- 
sättningar bara rätt till grundskola. Ungdomar 
löper därför stor risk att antingen stängas in i 
hemmet eller lämnas vind för våg utan möjlighet 
att skaffa sig en inkomst. Depression och känslor 
av hopplöshet är därför mycket vanligt.
   För att förbättra situationen har organisationen 
Ladies of Dleil for Special Education Association 
(Dleil) med stöd av IM startat en ny yrkesutbild-
ning för ungdomar med funktionsnedsättning, i 
en hangar i Zarqa. Här får ungdomarna kunskaper 
som de behöver för att skapa sig ett självständigt liv 
med inkomst och eget boende.
   Sarah, som har gått i organisationens vanliga 
skola sedan hon var tio år, har nu som sextonåring 
börjat på den nystartade yrkesutbildningen. 
   – Sarah har utvecklats mycket under tiden hon 
har varit hos oss, berättar Raba’ah Nofal som är 
Sarahs lärare. När hon kom hit var hon tyst, in- 
bunden och väldigt beroende av sin mamma.  
Nu är hon social, utåtriktad och väldigt ambitiös.
   Kunskaperna som Sarah har fått under yrkes- 
utbildningen gör att hon kan hjälpa till i mammans 
företag där de säljer kläder tillsammans.
   – Jag hoppas att Sarah kommer att bli själv-
ständig och kunna tjäna egna pengar, säger Huda 
Al-Smadi, Sarahs mamma. Hon är sårbar, men jag 
är övertygad om att hon kan göra allt hon bestäm-
mer sig för att göra i framtiden.

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRING 2018 

Jordanien  
Jordanian Women’s Union (JWU) driver med stöd av IM 
två kvinnocenter; Madaba och Deir Alla. Under året har 
489 kvinnor som blivit utsatta för könsbaserat våld fått 
tillgång till psykosocialt stöd och juridisk hjälp. Dessutom 
har 375 barn, både barn på flykt från Syrien och jordanska  
barn, som drabbats av trauma eller varit tvingade till barn-
arbete fått skydd. De har även fått psykosocialt stöd  
samt tillgång till utbildning. 
  
Under 2018 har IMs partner The Information and Reserch 
Center – King Hussein Foundation (IRCKHF) drivit en 
påverkanskampanj för att synliggöra rättigheterna för  
personer med funktionsnedsättning. Kampanjen, som 
främst bedrevs på sociala medier, nådde med sina inlägg 
2 459 700 människor.

Palestina
IMs partner Teachers Creativity Center (TCC) stöttar 
individer som arbetar för samhällsförändring. Under 2018 
hjälpte TCC Najwa Harzalla, som är mamma till ett barn 
med funktionsnedsättning, att sprida medvetenhet kring 
barns rätt till utbildning. Hennes påverkansarbete  
resulterade i fem möten i hennes hemby där 135 personer 
deltog. Deltagarna var föräldrar, lärare och representanter 
från kommunen.
  
Genom Annahda Women’s Association (AWA) fick 95 
barn med intellektuella funktionsnedsättningar och ned-
satt hörsel tillgång till specialundervisning. Undervisningen 
resulterade i att deras språkförmåga och sociala förmåga 
förbättrades, vilket gör att de nu har möjlighet att inte-
greras i samhället. I projektet har även barnens föräldrar 
involverats i hög grad.

Regional nivå
Under 2018 arbetade Lebanese Women Democratic 
Gathering (RDFL) med att sprida kunskap om barnäkten-
skap genom kampanjen ”Not Before 18”. RDFL har fört 
diskussioner med medlemmar i det libanesiska parlamentet  
kring en ny äktenskapslag. Organisationen fick gehör för 
sitt förslag och ett utkast har skickats till det libanesiska 
parlamentet för vidare diskussion och beslut. 

”Här får ungdomarna  
kunskaper som de behöver för att 
skapa sig ett självständigt liv med 

inkomst och eget boende.”

Mellan-
östern
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Det är en mänsklig universell rättighet att inte bli 
utestängd och ojämlikt behandlad, och det är också 
mottot för FNs Agenda 2030: ingen ska lämnas utanför. 
Men våld, hot, krig, konflikter, diskriminering, rasism 
och förtryck är orsaker till att människor på olika sätt 
stängs ute från samhället och saknar möjligheter att 
utvecklas. Därför arbetar IM för att människor som lever 
i utsatthet ska få möjlighet att inkluderas i samhället, 
kunna ta del av sina rättigheter och skapa värdiga liv. 
Det krävs ändring av lagar, attityder och hela samhälls-
strukturer. Det tar tid, men det går.

Symbolen representerar FNs Globala mål nummer 10, 
minskad ojämlikhet. 

Foto Malin Kihlström/IM

SPECIALUTGÅVA  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Herrgården i Malmö är ett av de områden i  
Sverige som har stora sociala utmaningar. Mer  
än 80 procent av befolkningen har utländsk bak-
grund, utbildningsnivån är låg och den disponibla 
inkomsten är lägre än genomsnittet för kommunen.  
IM och Rädda Barnen driver sedan 2013 ett sam- 
verkansprojekt och i det projektet har kvinnors 
sysselsättning identifierats som en nyckelfråga.  
Under 2018 startade IM ett nytt treårigt projekt 
tillsammans med Ikano Bank. Projektet har namnet 
Kvinnokraft.  
   – Kvinnor här i Herrgården står ofta utanför 
arbetsmarknaden vilket leder till utanförskap  
och bidragsberoende. Tyvärr innebär det också  
att kvinnornas barn, framförallt flickorna, saknar 
kvinnliga förebilder när det gäller studier och  
yrkesliv – och då förs utanförskapet vidare.  
Sysselsättning ger inte bara kvinnorna en inkomst, 
utan även ett utökat socialt liv och större socialt 
anseende, berättar Aldijana Tanovic, projektledare 
för Kvinnokraft.
   Projektet utgår från kvinnornas egna behov och 
förutsättningar, och syftet är att stärka kvinnornas  
handlingskraft. I projektet erbjuds kvinnor på 
Herrgården vägledning, coachning, nätverk, studie-
besök och hjälp med att hitta mentorer i yrkeslivet.  
För att påverka de sociala strukturerna runt  
kvinnorna och underlätta för dem att ta steget in  
i arbetslivet kommer även träffar tillsammans med 
anhöriga att arrangeras.
   – Tanken är att inkludera kvinnornas familjer  
i projektet, på kvinnornas villkor. De får själva be- 
stämma när och hur övriga familjen ska involveras. 
Förhoppningen är att kvinnorna då fortsätter få 
stöd även i hemmamiljön och utanför projektet, 
förklarar Aldijana.  

VERKSAMHET I SVERIGE 2018 

1 100 volontärer var regelbundet aktiva i IMs verksam- 
heter under året. Volontärerna engagerade sig i läxhjälp  
och språkfikor, var värdar på IM Vrigstagården och  
bemannade IM Fair Trades åtta butiker, ordnade studie- 
cirklar och insamlingar och mycket annat. 

IM hade 5 782 medlemmar i tolv lokalföreningar. 2018 var 
första året då årsmötet genomfördes med representativ 
demokrati. 90 personer deltog på årsmötet. Arton med-
lemmar deltog på IMs medlemsresa till Jordanien. 

IM har drivit en rad olika projekt såsom Läxhjälp,Språkfi-
ka, RådRum, Barn i väntan (Biv), Barn i start (Bis), Aktiv 
fritid, Move It och Duo Stockholm. Hundratals tillfällen har 
erbjudit mötesplatser för tusentals deltagare i alla åldrar.

Under 2018 beslutades om att försäljningen i den 
verksamhet som gått under namnet IM Fair Trade skulle 
läggas ner. Trots olika strategier under de senaste åren 
har det inte varit möjligt att satsa de ekonomiska resurser 
som skulle behövas för att ha en fair trade-försäljning som 
kan bära sig. Under hösten avvecklades de åtta butikerna 
samt webbutiken, och i januari 2019 var nedläggningen 
helt klar. IM kommer dock att fortsätta med fair trade 
som arbetssätt genom att stötta producenter och genom 
folkbildning och opinionsbildning.

Genom skolprojektet Rafiki mötte vi 1 400 elever i årskurs 
2–6 och 740 pedagoger för att ge en rättvisare bild av 
världen. Ytterligare 500 barn var delaktiga i utbytes- och 
kommunikationsprojekt med Rafiki under året.

IMs utlandspraktikantprogram sände under 2018 ut elva 
unga personer till fem länder.

”Projektet utgår från kvinnornas egna 
behov och förutsättningar, och syftet är  
att stärka kvinnornas handlingskraft.”

Sverige

SPECIALUTGÅVA  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Solwezi är ett mineralrikt distrikt i nordvästra 
Zambia. Trots rika naturtillgångar är många av 
invånarna fattiga och saknar tillgång till vatten, 
hälsa och utbildning. Hilda Molezela är en av två 
kvinnor som sitter med i distriktets utvecklings- 
kommitté. Genom IMs samarbetspartner Civil 
Society for Poverty Reduction (CSPR) har Hilda  
fått utbildning i rättighetsbaserat arbete och  
budgetstyrning, vilket hon har fått stor nytta av  
i kommitteen. 
   – I vår kommun, Kyapatala, är frågan om ut- 
bildning central, berättar Hilda. Fram till 2018 
hade vi 700 elever i en skola som består av endast 
två byggnader. Vi hade inget högstadium, vilket 
gjorde att elever ofta hoppade av efter mellanstadiet 
eftersom det är för långt att ta sig till närmaste 
högstadium som ligger en mil bort.
  När frågan om hur statliga medel skulle fördelas  
i kommunerna diskuterades i distriktets utveck-
lingskommitté kunde Hilda, tack vare utbildningen 
på CSPR, argumentera för sin sak. 
   – Jag berättade att jag hade lyssnat på invånarna  
i min kommun och tagit reda på deras behov.  
De ville enhälligt att vi skulle satsa på utbildning. 
   Resultatet blev att Hilda blev beviljad de statliga 
medlen till sin kommun. Under 2019 kommer 
skolan byggas ut med fler klassrum och det kommer  
även finnas flera högstadieklasser. 
   – CSPR-utbildningen lärde mig vikten av att 
låta människor komma till tals och lyssna till deras 
behov innan beslut tas, säger Hilda.

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRING 2018 

Malawi  
IMs partner CYECE arbetar för att öka ungdomars till- 
gång till service som rör sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR). Hälsoarbetare utbildades i att nå ung-
domar, vilket resulterade i att antalet ungdomar som sökte 
SRHR-relaterad service ökade från 23,2 till 45,6 procent.

IMs partner Congoma är en paraplyorganisation som 
arbetar för att ge stöd till civilsamhällesorganisationer. 
Congoma noterar att under 2018 ökade antalet organi-
sationer som skickade in finansiella rapporter från 15 till 
40 stycken vilket är en mycket positiv trend i ett land där 
utrymmet för det civila samhället krymper.

Zambia
I Zambia arbetar IM tillsammans med NGOCC för att stötta  
barn som befinner sig i, eller har tagit sig ur, äktenskap. 
212 barn togs ur äktenskap och 70 flickor fick möjlighet 
att ta sig tillbaka till skolan genom att NGOCC finansierade  
skolavgifter, skoluniformer och böcker. NGOCC har också 
hållit i möten där 60 lokala ledare har förbundit sig att 
arbeta för att förhindra barnäktenskap.

Zimbabwe
Ett projekt som organisationen DoMCCP bedriver på  
Chataika Clinik i Mutare visar en mängd positiva resultat; 
under året har mödradödligheten och antalet fall av  
sexuellt överförbara sjukdomar minskat betydligt. 

I Mutare arbetar IMs partner Copaz för att stärka kvinnors 
situation. Under året har antalet sparlåneklubbar i området  
stigit från 104 till 130 och genom dem ökar kvinnors inkom-
ster samtidigt som deras sociala status stiger. Kvinnorna 
får större möjlighet att vara med i beslutsfattande, vilket 
ökar jämställdheten och minskar det könsbaserade våldet.

Regional nivå
IM arbetar regionalt i södra Afrika för att stoppa barn- 
äktenskap. Som ett resultat av flera partnerorganisationers  
gemensamma påverkansarbete har flera afrikanska 
regeringar samt Afrikanska Unionen (AU) förlängt en 
regional kampanj mot barnäktenskap.

SPECIALUTGÅVA  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

CYECE: Centre for Youth Empowerment and Civic Education

Congoma: Council for Non-Governmental Organizations in Malawi

NGOCC: NGO Coordinating Council

DoMCCP: Diocese of Mutare Community Care Programme

Copaz: Community Organization for Poverty Alleviation

Södra
Afrika

”Genom IMs samarbetspartner  
Civil Society for Poverty  

Reduction (CSPR) har Hilda fått  
utbildning i rättighetsbaserat  
arbete och budgetstyrning.”
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Ramadewali Chaudhary är deltagare  
i Shanti Micro Agriculture Farm, ett  
kollektiv som får stöd från IM och IMs  
partnerorganisation Society Welfare  
Action Nepal (Swan) för att kunna hyra  
jord att odla på. Det är dyrt att köpa  
land i Nepal och de som saknar land  
tillhör ofta historiskt marginaliserade  
och tystade grupper. Genom Swan får  
jordbruksgrupperna också utbildning  
i ekonomi, jordbruksteknik och  
företagande. Foto: Emma Aler/IM



Dilmaya Gharti Bantha Magar är 31 år och bor 
med sin man och sina två barn i distriktet Kapilvastu  
i Nepal. Hon hoppade tidigt av skolan när hon 
blev gravid med sitt första barn men hade alltid en 
dröm om att en dag få utbilda sig vidare. 
   2015 kom hon i kontakt med IMs partner  
Indreni Rural Development Center (IRDC) som 
arbetar för att stärka den ekonomiska och sociala 
situationen för kvinnor i marginaliserade  
områden. Dilmaya fick gå en utbildning i företa-
gande och kvinnors rättigheter. Efter utbildningen 
bestämde sig Dilmaya och hennes man för att 
öppna en affär för att sälja kött. Familjen har nu 
kunnat ta ett lån och köpt mark där de ska föda 
upp getter och Dilmaya har även kunnat betala  
för sin systers utbildning. 
   Framgångarna har höjt Dilamayas status i byn 
och genom att kunna bidra till att försörja familjen 
har hennes självförtroende ökat. Hon är nu ledare 
för en lokal grupp av bönder och har tack vare 
sina kunskaper kunnat ansöka om statligt stöd till 
att bygga två brunnar i byn. Dilmaya sitter dess-
utom i styrelsen för en grupp som arbetar för att 
ge människor kunskap om sina rättigheter. Bland 
annat har gruppen genomfört en kampanj för att 
öka medvetenheten om könsbaserat våld.
   – Jag är tacksam för den kunskap jag har fått 
genom IRDC och den plattform det har gett mig. 
Det har hjälpt inte bara mig och min familj, utan 
hela samhället, säger Dilmaya.

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRING 2018 

Indien  
IMs partner Kiran Society arbetar med frågor som rör 
utbildning, både för barn med funktionsnedsättningar och 
för flickor i marginaliserade grupper. Genom nätverkande 
och påverkansarbete har Kiran lyckats få arton barn med 
funktionsnedsättning antagna i statliga skolor. 

Med IMs stöd har Mountain Children’s Foundation (MCF)  
organiserat 979 barn (513 flickor och 466 pojkar) i sexton 
barnklubbar där de får lära sig om sina rättigheter och 
om möjligheterna till att delta i samhällets utveckling.  
Barnen får också lära sig att respektera varandra och  
det förhindrar diskriminering och mobbning.

Genom fair trade-samarbetet med organisationen  
Maximising Employment to Serve the Handicapped (Mesh)  
bidrar IM till att hantverkare som drabbats av funktions-
nedsättning till följd av sjukdomen lepra kan öka sin 
kapacitet. Under 2018 rapporterade 168 hantverkare  
(113 kvinnor och 55 män) en ökning i sin försäljning.

Nepal
IM samarbetar med Multi-Dimensional Action for  
Development (Made Nepal) som arbetar för att hjälpa 
jordbävningsdrabbade familjer i Gorkha-distriktet att 
bygga upp hållbara näringsverksamheter. Som ett resultat 
har 225 hushåll kunnat öka sina inkomster med i genom-
snitt 52 procent.

Organisationen Society for Environmental & Economic 
Development Nepal (Seed) har med stöd av IM bedrivit 
kampanjer i upptagningsområdena för 24 skolor för att 
göra föräldrar medvetna om barns rätt till utbildning.  
Det har resulterat i att 1 051 elever (548 flickor och 503 
pojkar) kunde börja skolan.

IMs samarbetspartner IRDC stöttar utsatta grupper av 
jordbrukare så att de kan ansöka om de nationella jord-
bruksbidrag de är berättigade till. Genom arbetet har två 
grupper, Lumbini och Chirai, fått bidrag till att installera 
bevattningssystem vilket har resulterat i att 136 hushåll  
nu kan bruka fjorton hektar land.

Syd-
asien

”Familjen har nu kunnat  
ta ett lån och köpt mark där de 
ska föda upp getter och Dilmaya 

har även kunnat betala för  
sin systers utbildning.”

SPECIALUTGÅVA  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Rejoice  
Nyewerwayi  
Nharaunda

I september förra året gjorde jag en dokumentär 
om sexhandel i Zimbabwe. Jag intervjuade en 
nioårig flicka som säljer sex och reportaget blev 
uppmärksammat i hela landet. Regeringen blev 
pressad och tvingades tillsätta en utredning och som 
ett resultat togs 60–70 unga flickor ur prostitution. 
Men när det nationella intresset lade sig blev jag 
anklagad för att ha spridit falsk information och 
matat flickorna med historierna som de berättade. 
Jag blev arresterad och fängslad, men det skedde 
samtidigt som regeringen föll och det blev tur-
bulens i landet. Förhoppningsvis har utredningen 
därför lagts ner.
   Det här är mitt sätt att kämpa för ett öppnare, 
demokratiskt samhälle. Jag vill vara en stark röst för 
alla de kvinnor, flickor och HBTQ-personer som 
inte kan göra sina egna röster hörda. Myndigheterna 
kan fängsla mig hur många gånger som helst, men 
jag tänker aldrig hålla tyst. Aldrig någonsin.”

”Det var när min tonåriga dotter brutalt våldtogs 
av en bekant till familjen som jag förstod. Att allt 
det där som jag hört talas om – och som känts så 
avlägset – om kvinnors rättigheter som kränks och 
om fruktansvärda övergrepp, faktiskt händer på 
riktigt här och nu. Och det var då jag bestämde 
mig – inte för min egen skull, utan för min dotters 
och alla andra flickor och kvinnor där ute. Jag hade 
ett bra jobb i media, och nu insåg jag att jag kunde 
använda mina kunskaper och mina kontakter för 
att skapa förändring. Jag sa upp mig och startade 
ett radioprogram, Issues Pane Nyaya, ett namn 
som betyder ’det finns en berättelse’. Programmet 
lyfter alla de ämnen som så länge varit sopade 
under mattan här i Zimbabwe, saker som ingen 
vågat prata om. Det handlar om sexuella övergrepp 
mot kvinnor och barn, om incest, om prostitution, 
könsbaserat våld och diskriminering av homosexuella 
och transpersoner. 
   Jag började i liten skala 2013, men program-
met har växt snabbt och har nu lyssnare över hela 
Zimbabwe. Under varje sändning ringer mängder 
av människor för att dela med sig av sina erfaren-
heter och ställa frågor. Tack vare min samarbets-
partner IM kan jag använda radioprogrammet som 
en plattform för förändring. IM har kopplat mig 
samman med ett nätverk av organisationer som ger 
mig möjlighet att agera. Exempelvis kan det vara 
någon som ringer in till mitt program och berättar 
om en minderårig grannflicka som hen misstänker 
är gravid efter en våldtäkt av en familjemedlem. Jag 
kan då koppla in Justice for Children’s Trust (JCT) 
som också samarbetar med IM. De arbetar tillsam-
mans med socialarbetare som kan ta bort flickan 
från miljön där övergreppen sker och ta henne till 
ett ”safe house”. JCT kan sedan hjälpa henne med 
den rättsliga process som följer.

IM ARBETAR FÖR  
ATT STÄRKA AKTÖRER
Zimbabwe har en mansdominerad kultur där våld  
och övergrepp mot flickor och kvinnor sker dagligen. 
Bristen på demokrati och mänskliga rättigheter 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. IM arbetar för att 
stärka aktörer som Rejoice Nyewerwayi Nharaunda 
som genom sitt radioprogram kämpar för demokratisk 
utveckling i landet. Just radio är en mediekanal som  
når ut till även de fattigaste områdena, vilket gör den  
till ett starkt demokratiskt verktyg.
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”Jag vill 
vara en 
stark röst 
för alla de 
som inte 
kan göra 
sina egna 
röster 
hörda.”

Foto Malin Kihlström/IM
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Fram till åtta års ålder var  
Eleonora Verdes aldrig utanför huset  

på grund av sin funktionsnedsättning.  
Tack vare IMs partner Woman and  

Child – Protection and Support (WCPS)  
fick hon tillgång till en rullstol  

och lever nu ett aktivt liv i Izbiste  
nära Moldaviens huvudstad Chisinau.  

Genom WCPS yrkesprogram har  
hon fått jobb på en lokal skola där hon  
undervisar i handarbete och broderi.  

Foto: Ramin Mazur



Många städer är svårtillgängliga för människor med 
funktionsnedsättningar, vilket gör det svårt för dem 
att delta i det vardagliga livet. I Moldaviens huvud-
stad Chisinau har flera av IMs samarbetspartners 
gått samman i en kampanj för att öka tillgänglig-
heten i staden. Organisationerna Motivatie, CRPD 
och YMC gav sig ut i Chisinau och mätte trottoar- 
kanter och trappsteg, kontrollerade tillgång till 
ramper och hissar och testade framkomligheten i 
parker och på gator. Kampanjen fick stort medial 
uppmärksamhet och via kampanjens Facebooksida 
rapporterade människor felkonstruerade ramper, 
höga kanter och felplacerade föremål på gator och 
torg. Arbetet gav gehör och myndigheterna bjöd 
in organisationerna till samtal, vilket följdes av 
konkreta handlingsplaner. Som ett resultat har nu 
flera trottoarkanter i stadens centrum sänkts och 
trafiksignaler med ljudsignaler har installerats. En 
ramp byggdes till en av stadens parker, och under 
2019 kommer ytterligare tre parker att förses med 
ramper. En hiss kommer också att installeras i 
stadshuset, vilket inte bara ökar tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättningar utan även för 
äldre och personer med barnvagnar. 
   –  Vi bidrar med vår expertis och kunskap så att 
myndigheterna kan öka tillgängligheten i staden, 
berättar Ion Cibotarica, projektledare CRPD. 
Kampanjen har också gjort det tydligt för myndig-
heterna att det är deras ansvar att göra Chisinau 
tillgänglig för stadens alla invånare.

EXEMPEL PÅ FÖRÄNDRING 2018 

Moldavien  
SOS Autism är en föräldraorganisation som kämpar  
för rättigheterna för personer med en diagnos i autism- 
spektrat. Med stöd av IM har SOS Autism lyckats driva 
igenom ett förslag om statlig finansiering av terapi för 
barn med autism. 2018 öppnades ett statsfinansierat 
specialistcenter för barn med autism i Chisinau.

Två av IMs partners i Moldavien, OSORC och Keystone, 
samarbetar för att sätta upp mobila serviceteam för  
personer med funktionsnedsättningar och på så sätt 
nå familjer i avlägsna områden. Under 2018 startades 
två mobila team som tillsammans når cirka 50 familjer. 
Teamen erbjuder kostnadsfria tjänster som psykologstöd, 
talterapi, rehabilitering, fysioterapi och medicinsk vård. 
Syftet är att motverka institutionalisering och göra det 
möjligt för personerna att bli en del av samhället.

Under 2018 deltog IMs partner CRPD i tretton rättsfall 
som rörde rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. I ett av fallen stämde CRPD tillsammans med en 
grupp föräldrar utbildningsministeriet för diskriminering 
av elever med inlärningssvårigheter och begränsning av 
deras tillgång till utbildning. Som ett resultat får nu elever 
med funktionsnedsättningar möjlighet att även gå på  
gymnasiet.

YMC utbildar ungdomar med funktionsnedsättningar  
i ledarskapsfrågor. Under 2018 deltog tjugo ungdomar  
i en ledarskapsutbildning med fokus på att åstadkomma 
förändring i sina egna kommuner. Ungdomarna lyckades 
genom projektet att bland annat installera ramper på två 
skolor och ett bibliotek samt bygga flera anpassade  
områden för fritidsaktiviteter. 

Rumänien  
2015 startade IMs lokala organisation i Rumänien, 
OSAUI, ett socialt företag med tvättservice, och 2018 var 
första året som företaget gick med vinst. Det innebär att 
företaget kan täcka sina egna kostnader samt bidra till 
kostnaden för OSAUIs dagcenter/boende för ungdomar 
med funktionsnedsättning samt äldre. Framgången är  
ett stort steg på vägen mot en hållbar verksamhet.Östra

Europa
”Arbetet gav gehör och  
myndigheterna bjöd in 

organisationerna till samtal,  
vilket följdes av konkreta  

handlingsplaner.”
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CRPD: Center for the Rights of Persons with Disabilities

YMC: Youth Media Center

OSORC: Basic Center of Rehabilitaion and Consulting

OSAUI: Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual



TIME FOR PEACE

22  medmänsklighet nr 2 / 2019

Daniel Antonio Rivera, som är rullstols- 
buren 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

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

Den 13 november 2018 genomfördes den 
tredje nedsmältningen där illegala vapen 
förvandlas till Humanium Metal. Under 
rigorös övervakning av lokala myndigheter 
i El Salvador och med ett stort närvarande 
pressuppbåd destruerades 1 256 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

IM is a Swedish organisation that fights poverty and exclusion 
through development cooperation, fair trade and integration. 
We operate in thirteen countries, including Sweden.

The Art of 
Happiness 
and Peace

Dalai lama, ambassadör för Humanium Metal och mångårig  
IM-vän, besökte i september Sverige i samband med IMs 
80-årsjubileum. På bilden syns Dalai lama samtala med Jan 
Hellman, grundare av Non Violence Project. Genom ett unikt 
samarbete mellan IM och Non Violence Project producerades  
den ikoniska fredssymbolen Den knutna pistolen i Humanium 
Metal under 2018. Två skulpturer signerade av Dalai lama  
kommer att auktioneras ut och intäkterna går tillbaka till IMs  
utvecklingsprojekt i El Salvador. Foto Erik Törner/IM

Under året lanserades en klocka tillverkad i Humanium 
Metal, i ett samarbete mellan IM och klocktillverkaren 
Triwa. Kickstarterkampanjen som introducerade  
klockan på marknaden blev framgångsrik och drog  
in över fyra miljoner kronor. 15 procent av vinsten  
går tillbaka till IMs verksamhet. Foto Triwa
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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 upp-
skattas till 400 miljarder dollar årligen och 
drabbar länder i den tredje världen särskilt hårt. 
Foto Simon Marke Gran/IM

2018 tog Humanium Metal världen med storm. 
Initiativet, som är kopplat till det Globala målet 
nummer 16, uppmärksammades i FN och rönte 
framgångar i prestigefyllda tävlingar världen 
över. Men framför allt kunde IM genom initiativet 
bidra till att sätta fokus på det ökade vapenvåldet  
och samtidigt skapa konkret förändring för 
människor som lever i samhällen präglade av 
våld och konflikter. Under året genererade  
Humanium Metal en vinst som nu återinvesterats  
i våldsförebyggande projekt i El Salvador.

Humanium  
Metal by IM,  
ett samarbete  
för fredliga  
samhällen.
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I april tog Humanium Metal fyra priser på  
Guldäggsgalan: tre guldägg i kategorierna  
Förpackningsdesign, Aktivering och Innovation, 
och ett silverägg i kategorin PR.



En gåva som 
förändrar liv

Nystarts
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

Utbildnings
          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

Gör
världen
bättre
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.
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Insamling
Med en ny webb, fokuserad på insamling och  
engagemang, samt nya gåvokort och en stark  
satsning på företagssamarbeten, ser vi ljust på 
utvecklingen framåt.

Faddrar
Våra månadsgivare, faddrarna, är basen i insamlings- 
arbetet och står idag för över 50 procent av insam-
lade medel, exklusive testamentsgåvor. Under året 
ökade vår värvning och trots hård konkurrens på 
marknaden nådde vi vårt mål i antal värvade nya 
givare. De regelbundna gåvorna vi får via faddrarna 
ger oss möjlighet att långsiktigt planera vår verk-
samhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Ny webb
I slutet av året lanserades IMs nya webb, vilket 
skedde samtidigt som det gjordes ett domänbyte 
till imsweden.org. Den nya webben har fokus på 
att öka insamlingen och göra det enklare att  
engagera sig i IMs verksamhet.

Nya gåvokort (bilden)
Till årets julkampanj lanserade vi nya gåvokort. 
Gåvokorten gör det möjligt att ge bort en symbolisk 
gåva till en vän eller bekant samtidigt som man 
stöttar IMs verksamhet. De nya gåvokorten är  
utformade som paket: Utbildningspaket, Barn- 
rättspaket, Försörjningspaket, Ungdomspaket, 
Nystartspaket och Gör-världen-bättre-paket,  
och intäkterna från försäljningen går till hela IMs 
verksamhet. De nya gåvokorten passar in i IMs  
nya strategi där ett större fokus än tidigare ligger  
på samhällsförändring.

Företagssponsring
Sponsring via företagspartners ökade under 2018. 
IM har en långsiktig strategi där vi bygger starka 
och långvariga relationer med våra företagspartners 
och därför strävar vi efter att skriva fleråriga avtal. 
Utöver ekonomisk finansiering har vi företags- 
partners som sponsrar IM med tjänster, exempelvis 
utbildningar för personal.

En gåva som 
förändrar liv

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP
SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

Barnrätts
paket

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.

Ungdoms
paket

En gåva som 
förändrar liv

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.
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IM är en organisation som bygger på engagemang. 
Vårt arbete möjliggörs av våra faddrar, medlemmar, 
volontärer, givare och partners och deras vilja att  
bidra till en medmänsklig värld där alla får plats. 
Tack vare allt som de bidrar med kan vi nå ut till 
hundratusentals människor världen över och skapa 
hållbar samhällsförändring som i förlängningen  
påverkar ännu fler.

Bli volontär  
Delta i språkfika, bli vän med någon som är ny i Sverige  
eller hjälp till med läxläsning. Att vara volontär ger både 
en meningsfull sysselsättning och en bättre vardag för 
många. Under 2018 var 1 100 volontärer regelbundet 
aktiva i IMs verksamheter.  

Bli företagspartner   
Utveckla ditt hållbarhetsarbete med IM. Tillsammans  
uppfyller vi era CSR-mål och bidrar till Agenda 2030.  
Det finns möjlighet att välja mellan flera olika partnerpaket.

Köp ett gåvokort   
Att ge bort symboliska paket som bland annat fokuserar 
på kvinnors försörjning och barns rätt att vara barn är 
populärt. Det är livsviktiga gåvor som förändrar livet för 
många.

Bli fadder    
Bidra till att stärka människor i utsatta situationer  
världen över. Fadderskapet är ett bra sätt att hålla  
administrationskostnaderna nere vilket gör att  
gåvorna gör så stor nytta som möjligt. Under 2018  
hade IM 18 100 faddrar. 

Bli medlem   
Var med och bygg ett civilsamhälle som värnar om  
jämlikhet och demokrati. Som medlem är du med  
och påverkar IMs arbete och du kan delta i utbildningar  
och till självkostnadspris åka på IMs medlemsresor.  
Medlemskapet kostar 100 kr/kalenderår. Under 2018 
hade IM 5 782 medlemmar och vi vill bli många fler 
under 2019.

Ge en gåva   
Varje krona gör nytta. Skicka en gåva med swish, ett 
enkelt sätt att bidra till en medmänsklig värld! Swisha  
till 123 900 70 63.

För att du  
tror på en  
medmänsklig 
värld

SPECIALUTGÅVA  IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
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Kalendarium
Mer info på imsweden.org/pagang

FALUN
Medlemsträff
Datum  16/9
Tid  14.00–16.00
Plats  Kristinegården

Välkommen att träffa nya bekantskaper 
och få information om IM! Vi fikar och  
har det trevligt. Fikat kostar 30 kronor 
och pengarna går till IM. Alla intresserade  
är välkomna, kontakta oss! 
Kontakt Ing-Mari Jönsson,  
ing-mari.jo@hotmail.com 
 
JÖNKÖPING
Extra årsmöte – IM Jönköping
Lokalföreningen i Jönköping kallar  
till extra årsmöte. 
Datum  28/5 
Tid  18.00 
Plats  ABF:s lokaler, Västra Storgatan 12

Vi söker nya ledamöter till styrelsen,  
hör gärna av dig om du är intresserad. 
Kontakt  jonkoping.lf@imsweden.org

IM-tian 
Handla i IM-tians  
secondhandbutik i Lund  
och bidra till IMs  
verksamhet ute i världen! 
Vi finns på Spolegatan 10  
och har det mesta  
(utom möbler). 

Öppettider:  
tis–tors 14.00–18.00  
lör 10.00–15.00 
Vi ta även emot gåvor  
till försäljning.  
Välkomna!

Nästa nummer  
av Medmänsklighet  
kommer ut  
i september.

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

LINKÖPING
Månadsmöte
Datum  3/6, 2/9
Tid  14.00
Plats  Sensus lokaler, Apotekargatan 14 
Kontakt  linkoping.lf@imsweden.org 

UMEÅ
Extra årsmöte – IM Umeå 
Lokalföreningen i Umeå kallar  
till extra årsmöte.  
Datum  28/5
Tid  18.30
Plats  Röda Korsets lokaler,  
Rådhusesplanaden 10 B 

Vi söker nya ledamöter till styrelsen,  
hör gärna av dig om du är intresserad. 
Kontakt  amanda.windolf@imsweden.org 



MALMÖ
Volontärer behövs i BIV/BIS (Barn i väntan/ 
Barn i start) där vi träffar nyanlända och asyl- 
sökande barn och deras familjer. Som volontär  
är du med i en barngrupp och gör aktiviteter  
som tex måla, rita, pyssla och leka med barnen. 
Aktiviteterna är en gång/vecka på kvällstid.
Kontakt kornelia.tofani@imsweden.org 
0703-29 21 30

ENGAGERA DIG – DU BEHÖVS

  medmänsklighet nr 2 / 2019   27

Fair Trade 
på distans 

– ansök nu!

Kursstart i höst för vår populära Fair Trade-kurs.  
Utbildningen är ett samarbete med Folkhögskolan  
Hvilan. I kursen ges möjlighet att följa med på en  
spännande studieresa till Nepal i jan/feb 2020  
(självkostnadspris). Antagningar sker löpande  
till och med kursstart i augusti. 

Läs mer och ansök på: 
imsweden.org/fairtrade-pa-distans 

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

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

ENGAGERA DIG SOM  
VOLONTÄR I IMs VERKSAMHETER  
FÖR ÖMSESIDIG INTEGRATION. 



desto tyngre väger våra argument och 
möjligheterna att påverka utvecklingen  
i Sverige och internationellt ökar.
Var med du också!

Ju fler vi är

Betala in 100 kr på pg 90 07 06-3, 
märk betalningen ”Medlem” eller  
gå in på imsweden.org och betala  
online. Medlemskapet gäller per  
kalenderår.

imsweden.org


