
SPECIALUTGÅVA:  

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2019

FÖ
R

 ATT D
U

 TR
O

R
 PÅ

 EN
 M

ED
M

Ä
N

SK
LIG

 VÄ
R

LD
   N

R
2/2020



02 – Medmänsklighet nr 2 / 2020

Bild:
Urmila Chaudhary är en av de tusentals kvinnor i Nepal som  
levt i det traditionella Kamalarisystemet där bönder med små-
skaliga jordbruk betalar skulder till landägare genom att lämna  
sina döttrar som hushållsarbetare. Det slavliknande systemet 
är nu avskaffat, bland annat tack vare IMs partner Swan. Urmila 
är idag en av ledarna för Freed Kamalari Development Forum 
som blir IMs partner under 2020. Foto: Malin Kihlström/IM

Under året började IM  
att jobba tillsammans  

med samarbetspartners i  
Ukraina och Swaziland. 

IM har en ny strategi  
och ett nytt arbetssätt för åren 2019–2023.  

Strategin är ett svar på de utmaningar vi står inför 
och slår fast vad IM ska prioritera under de 

kommande åren. Bland annat lägger vi ännu  
större vikt vid samhällsförändring,  

och har kvinnor och ungdomar i fokus  
för våra insatser.

Den 1 juli blev IM  
ensam huvudman för  

RådRum. Där får personer  
som är nya i Sverige  

vägledning, vilket ökar deras  
tillit till och delaktighet i  
det svenska samhället.
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IMs  
utlandspraktik- 

program  
sände ut 18 praktikanter  

till fem länder: El Salvador,  
Indien, Malawi, Nepal

och Zambia.

Samhällsaktivisten 
Lovette Jallow  

tilldelades IM-priset till  
Britta Holmströms minne.  

Hon fick priset för sin kamp  
mot rasism och för att hon  
ständigt sprider kunskap  

om jämlikhet och  
mänskliga rättigheter.

Fair Trade på distans  
är en ettårig kurs som ges i samarbete 
mellan IM och Folkhögskolan Hvilan.  
Kursen ger breda kunskaper kring hållbar  
konsumtion och produktion med mänskliga  
rättigheter i fokus. I februari 2019 företog  
deltagarna en studieresa till Nepal där  
de fick besöka producenter.

Under året startade IM projektet Antirasism  
– en mänsklig rättighet, för att skapa engagemang, 

höja kunskap och skapa en plattform för samtal  
och utbildningar om antirasism i Sverige.  

Med kortfilmen Färgblind belyser vi rasism  
i vardagssituationer.

IM deltog i Världens Barn- 
kampanjen och med stöd från den  
driver IM bland annat ett projekt  
på landsbygden utanför Mutare,  

Zimbabwe. Genom projektet  
säkras tillgången till  

utbildning för särskilt  
utsatta barn.
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Foto Malin Kihlström/IM

   Resultat
   som ger
   framtidstro 
Det är alltid skönt att se att de val som gjorts har 
varit rätt. Den 1 januari 2019 lanserade vi IMs nya 
strategi för åren 2019–2023 där vi nu lägger ännu 
större fokus på samhällsförändring än tidigare. 
Strategin är ett svar på de utmaningar vi ser i vår 
omvärld, med hot mot demokrati och jämlikhet, 
och ett sätt för IM att fortsätta vara en stark aktör 
både lokalt och globalt. 
   Under året har vi sett tydliga tecken på att våra 
vägval varit framgångsrika. Genom att göra kvinnor 
och ungdomar till primära målgrupper kan vi vara 
med och förändra samhällen inifrån. Vi kan stärka 
de krafter som värnar en demokratisk utveckling 
och vi kan påverka på alla plan, både individer, 
grupper och hela samhällen. Vår betoning på vikten 
av samarbete har också gett utdelning när vi ser hur 
de partners vi arbetar tillsammans med, världen 
över, genom nätverkande och kunskapsdelning 
stärks i sina verksamheter och kan ge röst åt dem 
som inte kunnat göra sin röst hörd tidigare.
   Det är med glädje vi ser hur vårt arbete bidrar 
till att människor som drabbats av det väpnade våldet 
i El Salvador får tillgång till rullstolar och andra 
hjälpmedel som ger dem möjlighet att leva värdiga 
liv och försörja sig. Det är med stolthet vi mobiliserar  
kvinnor i Nepal i kampen mot barnäktenskap. Och 
det är med tillförsikt inför framtiden som vi kan 
konstatera att personer med synnedsättning nu kan 
ta sig säkert över gatan i Moldavien – vårt påverkans- 
arbete ger resultat.
  När vi summerar året kan vi också konstatera att 
vårt initiativ Humanium Metal by IM fortsätter 
att ge eko världen över och att skapa både direkt 
förändring för människor och långsiktig förändring 
i attityder kring vapen och väpnat våld. Det känns 
väldigt bra.
  Vi går nu in i ett oroligt 2020. Stärkta av våra 
goda resultat är vi redo att ta oss an utmaningar-
na tillsammans med våra partners, medlemmar, 
volontärer, givare och medarbetare.

   Martin Nihlgård, IMs generalsekreterare

Medmänsklighet
Nr 650 – årgång 76. ISSN 1653-932X
Upplaga: 24 000 ex

ANSVARIGE UTGIVARE
Martin Nihlgård, IMs generalsekreterare

REDAKTION
Redaktör: Åsa Bengtsson 
I redaktionen: Erik Törner, Malin Kihlström, Mia Löfstedt
Grafisk form: Marianna Prieto
IMs redaktion, Box 45, 221 00 Lund
red@imsweden.org

UTGIVNING
Medmänsklighet ges ut av biståndsorganisationen
IM, Individuell Människohjälp. Tidskriften ges ut  
med fyra nummer per år.

COPYRIGHT
Eftertryck tillåts om källan anges.

ADRESSÄNDRINGAR M.M.
givarservice@imsweden.org, 046-32 99 46

KONTAKT
046-32 99 30 (vx)
info@imsweden.org
imsweden.org
pg 90 07 06-3, bg 900-7063

DETTA ÄR IM
IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar  
för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där  
alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina 
liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan 
förändra sin situation. IM grundades 1938 och är religiöst 
och partipolitiskt obunden.

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

OMSLAGET
Srijana Chaudhary är ordförande för en grupp små-
brukare i Dangdistriktet i Nepal. Gruppen, som startades 
av IMs partnerorganisation Swan, kämpar för rätten att äga 
jorden de brukar. Genom att organisera sig har de kunnat ut-
mana det uråldriga nepalesiska systemet där rika landägare 
skor sig på bekostnad av bönder med småskaliga jordbruk. 
Foto: Malin Kihlström/IM

Medmänsklighet trycks av Trydells som är ett  
Svanenmärkt tryckeri. 
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Det här är IM

För att nå vår vision 
ser vi att det behövs ett samhälle med full jämlikhet 
och stark demokrati. Därför arbetar vi för:

• social delaktighet – alla ska kunna vara med 
 på lika villkor och ingen ska bli diskriminerad

• ekonomisk delaktighet – alla ska kunna försörja 
 sig och ha möjlighet att utvecklas

• frihet att organisera sig – alla ska ha möjlighet 
 att gå ihop och påverka samhället tillsammans

• ett starkt civilsamhälle – individer, grupper och   
  organisationer som agerar tillsammans för gemen-   
  samma intressen ska ha frihet att verka

Vår vision
En rättvis och  

medmänsklig värld

IM arbetar 
tillsammans med 

samarbetspartners 
och andra aktörer  
i femton länder i 
fyra världsdelar.

Med stöd av IMs partner Justice  
for Children Trust (JCT) har Juliet 
Prompt i Zimbabwe fått tag på  
födelsebevis och identitetshandlingar 
(bild). Utan dokumenten skulle hon 
vara utestängd från högre utbildning 
och från många andra rättigheter i 
samhället. Under cyklonen Idai (se  
sidan 10–11) förlorade många barn 
och vuxna sina identitetshandlingar 
och JCT arbetar för att de ska få nya. 
Foto: Malin Kihlström/IM
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Hur vi jobbar
Människor som går samman har större möjlighet  
att påverka och förändra än enskilda individer. 
Därför arbetar IM tillsammans med partners 
världen över. 

Våra partners är alltifrån personer som arbetar  
för förändring i sina byar, till civilsamhälles- 
organisationer och företag. IM bildar nätverk,  
delar kunskap och bidrar med finansiellt stöd.

För att åstadkomma hållbar förändring arbetar  
vi på tre nivåer:

• Individnivå (människor)

• Organisationsnivå (grupper)

• Institutionell nivå (lagar och normer)
 
Det här sättet att se på, och arbeta med, samhälls- 
förändring applicerar vi på all vår verksamhet.

Kort om IM
• IM grundades 1938 och är  
 religiöst och partipolitiskt  
 obunden.

•  IM är en medlemsorganisation  
 där lokalföreningarna utgör  
 stommen i medlemsdemokratin.

•  IM är en antirasistisk och  
 feministisk organisation.

 

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar  
för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där 
alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över 
sina liv. Vi stärker utsatta människor och grupper  
så att de av egen kraft kan förändra sin situation. 

IM och de  
Globala målen
IM har valt att fokusera på de fem  
Globala mål som vi ser att vi har störst 
möjlighet att bidra till:
• Ingen fattigdom
• Jämställdhet
• Minskad ojämlikhet
• Fredliga och inkluderande samhällen
• Genomförande och globalt partnerskap

Kvinnor och 
ungdomar i centrum
I våra insatser fokuserar vi på kvinnor och ung- 
domar. Det beror på att:

• genom att stärka kvinnor stärks hela samhällen.

• genom att stärka ungdomar stärker vi dem som 
 bygger morgondagen.

Vårt uppdrag

Att bekämpa fattigdom  
och utanförskap

IM arbetar 
tillsammans med 

samarbetspartners 
och andra aktörer  
i femton länder i 
fyra världsdelar.



GUATEMALA
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Våra utmaningar
IM samarbetar med partners i femton länder  
runt om i världen. Gemensamt för arbetet i   
de olika länderna är att IM stöttar organisationer  
och individer som kämpar för jämlikhet och  
demokrati. Här är några av de utmaningar  
vi står inför i de olika regionerna.

CENTRALAMERIKA  Regionen präglas  
till stora delar av fattigdom, sociala orättvisor 
och våld. IM, tillsammans med partners, har 
under 2019 fokuserat på frågor som rör svag 
demokrati och ojämlikhet, samt på våld som 
ett hinder för hållbar utveckling. Kvinnor och 
urfolk är utsatta grupper som ofta drabbas 
av diskriminering. Ett av IMs mål är att stärka 
dessa grupper så att de kan delta i samhälls-
utveckling och beslutsfattande. Arbetet mot 
könsbaserat våld är också ett fokusområde.



SWAZILAND

MALAWI

ZAMBIA

INDIEN

NEPAL

RUMÄNIEN

UKRAINA

MOLDAVIEN

PALESTINA

LIBANON

ZIMBABWE

SVERIGE
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ÖSTRA EUROPA  Den utsatta situationen 
för personer med funktionsnedsättningar samt 
för ungdomar som står utanför arbetsmark- 
naden är några av IMs fokusområden i regionen. 
Grupperna saknar ofta möjlighet att ta del av 
grundläggande rättigheter i samhället såsom 
skolgång och försörjning. Bristen på demokrati 
och det allt snävare utrymmet för olika aktörer  
att organisera sig och utkräva ansvar av myn-
digheter är också frågor som IM arbetar med. 

SYDASIEN  I regionen finns en utbredd 
diskriminering baserad på kast, klass, etnicitet 
och kön. Skillnaderna i samhället är stora och 
många människor lämnas utanför. Även om  
det finns lagstiftning som skyddar utsatta 
grupper efterlevs den sällan. IM arbetar med 
grupper och gräsrotsorganisationer som jobbar 
för jämlikhet och demokrati, med betoning på 
kvinnors försörjning och förmåga att ta makten 
över sina liv.

SÖDRA AFRIKA  I de länder där IM har  
verksamhet lever stora delar av befolkningen 
i extrem fattigdom. Kvinnor, ungdomar och 
människor med funktionsnedsättningar är  
särskilt utsatta grupper, och barnäktenskap  
är vanligt förekommande. Det finns också 
ett krympande utrymme för människor att 
organisera sig och kräva demokrati. IM arbetar  
långsiktigt för att stärka utsatta grupper så att  
de kan gå samman och kräva sina rättigheter,  
såsom försörjning, utbildning och ett jämställt liv.

SVERIGE  I Sverige växer populism,  
antidemokratiska krafter, nationalism och ren  
rasism. Samtidigt ökar segregationen mellan 
nya och etablerade svenskar, vilket gör det 
svårt för nyanlända att komma in i samhället. 
Det gör att många hamnar utanför, och att  
fördomar gror. IM har under 2019 mött utma-
ningarna genom att intensifiera arbetet med  
integration och antirasism, och genom att  
fungera som en samlande kraft för aktörer  
som förespråkar demokrati och öppenhet.

MELLANÖSTERN  Länderna i regionen 
delar många utmaningar, framförallt vad gäller 
social och ekonomisk diskriminering av utsatta 
grupper som kvinnor och personer med funk-
tionsnedsättning. IM arbetar för att göra dessa 
grupper medvetna om hur de ska kunna utkrä-
va sina rättigheter, och jobbar för att förändra 
strukturer och normer i samhället. Under 2019 
har IM ökat fokus på att stärka ungdomar så 
att de ska kunna påverka sin egen – och hela 
samhällets – framtid.

Foto Malin Kihlström/IM

JORDANIEN
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Ungdomar kräver ett samhälle  
fritt från barnäktenskap
Tillsammans med organisationen Centre for Youth 
Empowerment and Civic Education (CYECE) 
arbetar IM i distriktet Mangochi i Malawi för att 
göra ungdomar medvetna om rätten till sin egen 
kropp och om hur de tillsammans kan jobba för att 
förhindra barnäktenskap. Den utbredda fattigdomen 
gör att barnäktenskap är vanligt förekommande i 
landet. Genom en kampanj som genomfördes under  
2019 fick ungdomar i distriktet ökade kunskaper 
och tillsammans höjde de sina röster och utkrävde 
ansvar av de traditionella ledarna. 

   Med plakat i händerna marscherade ungdomarna 
hem till de traditionella ledarna för att få stöd för 
ett samhälle fritt från barnäktenskap. När de mar-
scherade från hus till hus anslöt allt fler människor 
för att visa sitt stöd – såväl ungdomar som deras 
föräldrar och lärare. 
   – Vi vill att våra ledare agerar mot barnäktenskap 
nu! Och vi vill att flickor ska gå i skolan, skanderade 
ungdomarna, varav flera själva tvingats in i barn- 
äktenskap.
   Ungdomarna lyckades nå fram med sitt budskap 
och de traditionella ledarna fick såväl signera ett 
dokument som göra offentliga uttalanden för de 
ungas krav. Kort efter kampanjen förbjöds fyra  
planerade barnäktenskap i området, och i hela 
distriktet bryter nu allt fler tystnaden. Traditionella  
ledare gör uttalanden mot barnäktenskap och 
omformar lagar. Ungdomarnas agerande har på så 

sätt också bidragit till att möjliggöra ett samhälle 
där människor organiserar sig och kan kräva sina 
rättigheter från de ansvariga. 

Nu står Eunice upp för sin son
– Min värld föll samman. För mig var det som att 
Kuziwa hade dött. Jag kunde inte acceptera honom 
som min son och jag skämdes över att visa honom 
offentligt. 
   Eunice Tandis reaktion när hon fick reda på att 
hennes son Kuziwakwashe Thomas Tandi hade 
epilepsi och autism är långt ifrån unik. I Zimbabwe 
är det ett stort stigma att ha ett barn med funktions- 
nedsättning eftersom det råder en stor okunskap 
i samhället och myter florerar. Många som har 
någon form av funktionsnedsättning fråntas sina 
rättigheter, inte minst när det gäller skolgång,  
försörjning och uppehälle. 
   När Eunice fick höra om IMs partnerorganisation 
Deaf Zimbabwe Trust (DZT) som arbetar för 
rättigheter för människor med funktionsnedsätt-
ningar, började hennes situation att förändras. 
Eunice började delta i organisationens psykosociala 
stödgrupper för föräldrar till barn med funktions-
nedsättningar. 
   – Jag är tacksam för Deaf Zimbabwe Trust efter-
som de har gett mig hopp och hjälpt mig acceptera 
att Kuziwa är den han är. Idag är jag stolt över att 
vara Kuziwas mamma! Jag har fått en ny möjlighet 
att stå upp för mig själv och min son.
   Kuziwas historia visar de utmaningar som för- 
äldrar till barn med funktionsnedsättningar möter 
i regionen och runt om i världen. För att förändra 
samhället behöver fler föräldrar och lärare få kun-
skaper om alla barns rätt till jämlik behandling och 
utbildning.

”Vi vill att våra  
ledare agerar mot  
barnäktenskap nu!”

Malawi
Swaziland 
Zambia
Zimbabwe

Flickorna på Ntchisi Secondary School i Malawi fick nog av  
en manlig lärare som utsatte dem för sexuella trakasserier.  
Stärkta av IMs utbildningar om mänskliga rättigheter gick  
de ihop, protesterade och lyckades få honom avskedad.  
Foto: Malin Kihlström/IM

Södra
Afrika



250 kvinnor 
i Nyanga, Zimbabwe, har 
genom sparlåneklubbar  

kunnat starta egna verksamheter.  
De är nu med och bestämmer i 

hemmet och skickar sina
barn till skolan.

6 civilsamhälles- 
organisationer i Swaziland  
har deltagit i IMs partner  

FSEJs program och därmed  
fått ökade kunskaper kring  

mänskliga rättigheter 
och nationella lagar.

321 barn med 
funktionsnedsättningar i 

Salima, Malawi, har genom 
IMs partner CSEC fått 

tillgång till undervisning 
som är anpassad efter 

deras behov och 
förutsättningar.
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CSEC  Civil Society Education Coalition
FSEJ  Foundation for Socio-Economic Justice
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Akemore Mufuya, sittande,  
med sönerna Tonderai Tashiri, 16 år,  
och Brain Tashiri, 10 år, överlevde Idai  
och försöker hitta hoppet igen.  
Foto: Erik Törner/IM 

IMs  
akutinsamling

 drog in 274 350 kronor.  

Ett varmt tack till alla er 
som gav ett bidrag.  

Ert stöd har
räddat liv.

IMs partners 
som är involverade i arbetet efter Idai:

Women Legal Resource Centre  
(Wolrec), Malawi

Council for Non Governmental  
Organisations (Congoma), Malawi

Justice for Children Trust (JCT), Zimbabwe

Nyanga Community Development  
Trust (NCDT), Zimbabwe
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Cyklonen Idai

FN beskriver Idai som den värsta väderrelaterade 
katastrofen som drabbat Afrika. Enligt rapporter 
fick över 2,6 miljoner människor i Moçambique, 
Malawi och Zimbabwe sina liv och hem förstörda  
och en stor del av dem är fortfarande hemlösa. 
Länderna var redan förre Idai hårt drabbade av den 
globala uppvärmningen och klimatförändringarna, 
och de senaste årens extrema väder har skapat om-
fattande problem i länderna bland annat genom att 
stora skördar har blivit förstörda av både regn och 
extrem torka. Idai drabbade därför en redan hårt 
utsatt region.

Snabba insatser 
IM arbetar sedan lång tid tillbaka i Malawi och  
Zimbabwe tillsammans med en rad partnerorga- 
nisationer. När Idai svepte in fanns vi och våra  
partners snabbt på plats för att stötta de drabbade,  
både med akuthjälp i form av filtar och hygien- 
artiklar men också med långsiktiga insatser för att  
trygga överlevnad och försörjning. I det långsiktiga  
arbetet ingår bland annat att stötta jordbrukare 
att få igång sina odlingar igen, att återställa infra-
struktur, bygga upp sjukvård och skolor och att 
säkerställa att människor har identitetshandlingar.    
   Identitetshandlingar är viktiga eftersom de styrker 
barns ålder, vilket är nödvändigt både för att få gå  
i skola och få jobb i framtiden, men också i kampen 
för att förhindra barnäktenskap, barnarbete, sexuella 
övergrepp och trafficking.

Fortsatt stort behov 
IMs landschef i Malawi, Steve Tahuna, berättar att  
behovet av insatser fortfarande är stort i södra Afrika.  

   – De som drabbas av naturkatastrofer är i behov  
av psykosocialt stöd. De flesta av offren från Idai 
är fortfarande traumatiserade och tillsammans med 
våra samarbetspartners arbetar vi för att ge dem det 
stöd de behöver. Det behövs också stora insatser 
inom utbildning och hälsovård. Exempelvis förlorade 
de flesta skolorna i de drabbade områdena både 
lokaler och undervisningsmaterial och det är vi nu 
med och bygger upp igen.

Under några dagar i mars 2019 förändrades miljontals människors liv för 
alltid när cyklonen Idai drog in över södra Afrikas östkust. Starka vindar, 
enorma regnmassor och efterföljande översvämningar tog tusentals 
människoliv och förstörde vägar, broar, hus och hem. IM var tillsammans 
med partnerorganisationer i Malawi och Zimbabwe snabbt på plats för att 
ge stöd till människor och samhällen i den ofattbara krissituationen.

   Exempel på IMs arbete efter Idai:

•  Direkt efter cyklonen delades filtar, handdukar och hinkar samt  
 hygienartiklar som tvål, tandborstar, tandkräm och mensskydd 
 ut till kvinnor och flickor i Nyanga, Nganga, Kopa och  
 Chimanimani i Zimbabwe.

•  Genom lån till människor i samhällena kring Balaka i Malawi 
 har de drabbade kunnat täcka sina akuta basbehov samt 
 efterhand börjat investera i småskaliga verksamheter för att 
 försörja sig och sina familjer.

•  I Chikwawa, Zimbabwe, har IM bidragit med en solcellsdriven 
 vattenpump och nytt utsäde för att få igång odlingarna efter 
 katastrofen. Det gör att över 70 hushåll nu håller på att bygga 
 upp sin sönderslagna tillvaro igen. 

•  Närmare 3 000 barn och vuxna i Chimanimani i Zimbabwe har 
 fått tillgång till identitetshandlingar som födelsebevis och pass. 

•  50 socialarbetare har utbildats i Zimbabwe för att utreda och  
 förebygga övergrepp mot barn i byarna. 120 rådgivare har  
 utbildats i traumahantering.

•  Jordbrukare i Zimbabwe utbildas i hur de ska anpassa sin 
 odling till klimatförändringarna samt hur de ska använda sig 
 av meteorologiska tjänster. På så sätt blir de bättre rustade  
 för naturkatastrofer.



Enade mot barnäktenskap
Bindu Tharu, Rajmati Teli, Radhika Tharu och Pati 
Tharu – alla var de under 16 år när deras föräldrar 
beslutade att de skulle giftas bort. Här, i distriktet 
Kapilvastu i södra Nepal, är sedvänjan att gifta bort 
sina barn utbredd, och siffror från några år tillbaka 
visar att ungefär 62 procent av flickorna mellan 10 
och 19 år i området ingår i tidiga äktenskap.

   – Glöm utbildning, kvinnor hade inte ens någon 
möjlighet att yttra sina åsikter för de äldre, förklarar 
Pati som idag är 70 år. 
   Idag, många år senare har kvinnorna tagit upp 
kampen mot barnäktenskap i den lilla byn Fullika. 
De är alla med i en grupp som formats av IMs 
partnerorganisation Siddhartha Social Development  
Centre (SSDC) för att motverka barnäktenskap 
och könsdiskriminering. Centralt för kampanjen  
är flickors rätt till utbildning. 
   – Barnbrudar tvingas avbryta skolan. Vanligtvis 
blir de även gravida i en tidig ålder, vilket hotar  
deras hälsa och välmående. Flickorna är även mer 
sårbara för övergrepp. Vi har själva upplevt det. 
Några av oss blev bortgifta vid 14 års ålder, och fick 
barn vid 15. Vi vill eliminera sedvänjan fullständigt,  
för att rädda våra barns framtid, säger Pati. 
   Radhika Tharu kan inte riktigt minnas vid vilken 
ålder hon blev bortgift, men säger bestämt att tiderna 
förändras och att hon inte skulle kunna tänka sig 
att göra detsamma mot sin dotter. 

   – Jag är så lycklig över att vår grupp lyckats  
stoppa tre barnäktenskap i år. Vi räddade tre  
lysande framtidsutsikter för vår by, säger Radhika. 

Nu står Sarita på egna ben
Vid foten av Himalaya ligger det indiska distriktet 
Uttarakhand. Att vara kvinna i detta otillgängliga 
landskap är svårt och många kvinnors liv präglas  
av begränsade möjligheter vad gäller försörjning 
och att delta i beslutsprocesser. Kvinnans lott är 
traditionellt att sköta hushållet och att inte verka 
utanför hemmet. IM arbetar tillsammans med 
The Himalaya Trust (THT) för att bryta den onda 
cirkeln av könsbaserad diskriminering som håller 
kvinnorna tillbaka. Under 2019 har IM och THT 
drivit ett 15-dagars utbildningsprogram för att  
stärka områdets kvinnor.
   En som har gått utbildningen är Sarita Devi. De 
nya kunskaperna har förändrat hennes liv.
   – Min man tillät mig aldrig att arbeta eller tjäna 
egna pengar. Men jag hade en dröm. Jag var duktig 
på att sticka och ville starta en egen butik.
   När hennes man plötsligt bestämde sig för att bli 
munk blev Sarita tvungen att bli familjens försörjare.  
Hon fick kontakt med THT och gick en utbild-
ning där hon bland annat utvecklade sina kunskaper 
i stickning och lärde sig ekonomi.
   – Utbildningen har öppnat nya möjligheter för 
mig. Nu arbetar jag som lärare på organisationens 
stickningscenter och jag säljer också mina egna 
plagg på den lokala marknaden. Med inkomsten 
kan jag försörja mina tre barn och betala för deras 
skolgång, säger hon.
   Saritas resa mot ekonomisk självständighet är 
en inspiration för många av de andra kvinnorna i 
området. När fler kvinnor tar makten över sina liv 
skapas förändring som påverkar hela samhällen.
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”Vår grupp  
lyckades stoppa tre  
barnäktenskap i år.”

Indien
Nepal

Bindu Tharu, Rajmati Teli, Radhika Tharu och Pati Tharu, 
som själva giftes bort som barn, står enade i kampen mot 
barnäktenskap i Nepal. Foto: Isha Banerjee/IM

Syd-
asien



   Medmänsklighet nr 2 / 2020 – 13

250
kvinnor i Uttarakhand,  

Indien, har kunnat öka sina  
inkomster tack vare ett initiativ  
av IMs partner ATI. Genom att  
starta en ny söndagsmarknad  

för kvinnliga entreprenörer  
får de nu avsättning för  

sina produkter. 548 elever  
i Dang, Nepal, som  

hoppat av sin utbildning har
kommit tillbaka till skolan.  

Det är ett resultat av ett flertal  
regionala kampanjer som  
våra partners SSDC och  

SEED har genomfört.

18 civilsamhälles-
organisationer i Nepal  

har under ledning av IMs 
partner Juri framfört förslag 

till regeringen kring  
en ny nationell handlings-
plan rörande mänskliga  

rättigheter.

SSDC  Siddharta Social Development Centre
SEED  Society for Environmental & Economic Development Nepal
ATI  Appropriate Technology India
Juri  Justice and Rights Institute Nepal



Central-  
amerika
Santos delar med sig av sina lärdomar
Samhället i Guatemala kännetecknas av strukturella 
ojämlikheter som leder till kränkningar av människors 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Särskilt 
utsatta är kvinnor, och då framför allt kvinnor som 
tillhör landets urfolk. Mayakvinnorna lever i ett 
samhälle som präglas av traditionella machoideal, 
vilket leder till dubbel diskriminering och ofta en 
våldsam vardag. Tillsammans med stiftelsen Maya 
Traditions Foundation (MTF) arbetar IM för att  
stärka mayakvinnorna, bland annat genom att hålla  
i workshoppar kring jämställdhet och könsrollers 
inverkan på samhället. Här är männen viktiga  
deltagare eftersom de måste bli en del av lösningen.
   Santos Zapeta, som bor i den lilla byn Patatanic, har 
deltagit i flera av MTFs workshoppar och har redan 
sett en förändring, både i sitt eget förhållningssätt och 
i samhället. 
   – Jag har märkt en positiv förändring i familje- 
dynamiken. Efter en dags arbete pratar vi med  
varandra om hur dagen varit, och på helgerna  
planerar vi aktiviteter för hela familjen. Jag dricker 
också mindre alkohol än tidigare, säger Santos.
   Lärdomarna som Santos fått delar han med sig av 
till sina vänner, i hopp om att fler ska bryta mönstret 
och genomgå samma positiva attitydförändringar.

Att ta makten över sitt liv
– Har du inte kunskap om dina rättigheter har du 
inte heller någon möjlighet att försvara dem. Jag 
trodde att kvinnor var värdelösa, att vi inte hade 
några rättigheter. 
   Orden är Silvia Yaneth Hernandez Riveras, en 
38-årig kvinna som bor i Peña Blanca, El Salvador.  
Landet präglas av en machokultur där den sociala 
kontrollen av kvinnor är hård. Våld i hemmet är van-
ligt och kvinnors rätt att bestämma över sina liv och 
kroppar är begränsad. IM motverkar detta genom 
att jobba för kvinnors rätt till självbestämmande 
och ägande, och för deras möjligheter att försörja 

sig och därmed ta makten över sina liv. En av våra 
partners är New Dawn Association of El Salvador 
(Anades) som bland annat arbetar för kvinnor på 
landsbygden och deras ekonomiska rättigheter. 
   

   För sju år sedan kom Silvia i kontakt med Anades. 
Hon hade då inte mycket att säga till om i familjen, 
och mannen bestämde hur deras inkomster skulle 
användas. Genom Anades fick hon stöd och kunde 
investera i en ko, och hon fick samtidigt lära sig 
om lantbruk. Idag har familjen sex kor som ger god 
avkastning.  
   Anades gav henne också utbildning om kvinnors 
rättigheter.
   – När jag började inse att det är männens fel, 
att de kränker våra mänskliga rättigheter, började 
något i mig förändras. Jag började ställa krav och 
hitta min inre styrka, säger hon. 
   Med en egen inkomst och en tro på sig själv kunde 
Silvia så småningom starta en butik och idag har hon  
börjat sälja kläder. Hon behöver inte längre bekymra 
sig för mat på bordet eller barnens skolgång.
   – Min mans inställning har ändrats helt sedan 
Anades kom in i våra liv. Tidigare var han pessimis-
tisk och svartsjuk men idag jobbar vi tillsammans 
och uppfostrar våra barn med kärlek, säger Silvia.
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”Har du inte kunskap 
om dina rättigheter har 
du inte heller någon möj- 
lighet att försvara dem.”

El Salvador 
Guatemala

IMs partner Incide Joven arbetar för att stärka ungdomar så 
att de kan kräva sina rättigheter, exempelvis gällande sexuell 
och reproduktiv hälsa. Guadalupe Conte Fabian och Mishell 
Figueroa Peret på bilden deltar i ett av Incide Jovens möten på 
skolan Instituto Adrien Zapata i Guatemala City. Foto: Erik Törner/IM
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30 civilsamhälles- 
organisationer i Guatemala har 
genom det IM-stödda nätverket 

Alianza por las Reformas 
kunnat utbyta kunskaper och 

erfarenheter. Detta främjar
demokratiprocessen 

i landet.

8 kvinnor 
som suttit fängslade 

för mord efter missfall i  
El Salvador har släppts efter 
intensivt påverkansarbete  

av IM tillsammans med  
Colectiva Feminista  

och Fespad.

1 559 
kvinnliga aktivister 

som kämpar för mänskliga
rättigheter har deltagit i

109 workshoppar om personlig  
säkerhet, hållna av IM Defensoras,  

en av IMs regionala partners  
i Centralamerika.
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– När jag vaknade upp på sjukhuset var jag för- 
lamad från midjan och ner. Jag var tvungen att inse 
att jag aldrig skulle kunna gå, inte behålla mitt jobb 
och aldrig kunna leva ett normalt liv igen. 

José är en av alla de människor som drabbats av 
det väpnade våldet i El Salvador. En morgon för 
sju år sedan var han på väg till jobbet när han utan 
förvarning sköts tre gånger i ryggen och huvudet. 
Troligtvis hamnade han i skottlinjen mellan rivali- 
serande gäng, men det är också möjligt att han 
blev offer för gängens initieringsrit – att kallblodigt 
skjuta ner en oskyldig människa på gatan. 

Med stöd från IMs partnerorganisation Red de  
Sobrevivientes, som är en av huvudaktörerna i  
Humanium Metal, har han kunnat skapa sig ny 
tillvaro efter katastrofen. Bland annat fick han en 
rullstol och ett litet ekonomiskt stöd för att kunna 
starta en egen verksamhet. Han har även deltagit 
utbildningar i mänskliga rättigheter.

– Det är inte lätt att leva med en funktionsned- 
sättning här i El Salvador. Men genom Red de  
Sobrevivientes har jag gått utbildningar i mänskliga 
rättigheter och jag har förstått att jag måste stå på 
mig och hävda min rätt. Ingen annan gör det för mig.

Red de Sobrevivientes

Sedan 2016 har IM samarbetat med organisationen  
Red de Sobrevivientes (”de överlevandes nätverk”)  
i El Salvador. Organisationen, som arbetar med att 
stödja personer med funktionsnedsättningar och  
deras familjer, är en kärnaktör i utvecklingen av  
Humanium Metal. Genom direkt närvaro i samhällen  
som drabbats av våld och fattigdom har Red de 
Sobrevivientes byggt upp ett rikstäckande nätverk 
som möjliggör effektiva insatser.

Fespad

Fespad är en annan salvadoransk organisation 
som deltar i genomförandet av Humanium Metal i 
El Salvador. Fespad är en människorättsorganisation 
som via lagstiftning försöker stärka rättigheterna 
för utsatta grupper.

”

”
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Humanium 
Metal by IM

Under 2019 flyttade IM genom Humanium 
Metal fram sina positioner på den internationella 
arenan som aktör för det Globala målet 16. I flera 
FN-sammanhang, bland annat i New York och 
Genève, deltog IM under året för att diskutera och 
synliggöra konsekvenserna av väpnat våld, både för 
individer och samhällen. Humanium Metal finns nu 
också representerat i FNs permanenta utställning 
om nedrustning i New York.
   
Våra partners Fespad och Red de Sobrevivientes i 
El Salvador har under året implementerat ytterligare 
verksamhet finansierad genom Humanium Metal – 
ett arbete som syftar till att stärka levnadsvillkoren 
för människor som till följd av väpnat våld lever 
med funktionsnedsättningar, samt att få ungdomar 
att ta avstånd från kriminalitet.

Några händelser under året:  
Februari: Det engelska företaget Bottletop väljer 
Humanium Metal som partner vid framtagningen 
av Togetherband – armband som säljs för att sprida 
kunskap kring de Globala målen.

Augusti: Malmö universitet blir första universitet 
i världen att tillverka doktorsringar av Humanium 
Metal. ”Genom att använda Humanium Metal 
[…] visar vi att vi vill bidra till fredliga och inklude- 
rande samhällen” säger Kerstin Tham, rektor 
Malmö universitet.

Augusti: IM organiserar tillsammans med 
partnerorganisationen Fespad ett event vid the 
Conference on the Arms Trade Treaty i Genève.

November: En nedsmältning av 1 053 illegala 
vapen genomförs i El Salvador, vilket skapar tre  
ton ny Humanium Metal.

November: Humanium Metal blir en del av 
den permanenta utställningen om nedrustning 
i FNs högkvarter i New York. I en monter finns 
en Humanium Metal-tacka, en klocka samt ett 
armband tillverkat av Humanium Metal. 

December: Vinnarna av årets Right Livelihood 
Awards, bland annat Greta Thunberg och Edward 
Snowden, fick ta emot prisstatyetter tillverkade  
i Humanium Metal och designade av Tony Cragg.

Genom Humanium Metal sätter IM globalt fokus på det  
ökade vapenvåldet och skapar samtidigt konkret förändring  
för människor som lever i samhällen präglade av våld och  
konflikter. Tillsammans med aktörer som civilsamhälles- 
organisationer, regeringar och företag möjliggör vi nedsmältning 
av beslagtagna illegala vapen till ny metall som gör nytta  
– inte skada.

Över 
1 000 000 000 

(en miljard) handeldvapen  
finns i omlopp i världen. 
Av dessa ägs 85 procent 

av privatpersoner.
Källa: Small Arms Survey
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Östra
Europa
Att övervinna lagen
Alexandra Malai ser kanske ut som vilken moldavisk 
kvinna som helst, men hennes beslutsamhet har 
öppnat upp nya dörrar för alla föräldrar till barn 
med funktionsnedsättningar i landet.   
   Fallet med Alexandra är en viktig rättslig vinst för 
tre av IMs samarbetspartners i Moldavien – Center 
for Rights of Persons with Disabilities (CRPD), 
Keystone samt Alliance of Organisations for People 
with Disabilities (AOPD) – som med sin expertis 
lyckats påverka beslutsfattande på högre nivåer. 
   I Moldavien är pensionen väldigt låg, under 
2019 var snittutbetalningen till landets pensionärer 
950 kronor i månaden. Men för Alexandra, som 
tillbringat nästan halva sitt liv med att ta hand om 
sina två barn med svåra funktionsnedsättningar, var 
pensionspengen betydligt lägre än så. Eftersom hon 
varit tvungen att vara hemma med barnen har hon 
inte kunnat arbeta. Olycklig och desperat kontak-
tade hon därför CRPD. Alexandra var redo att slåss 
för sin rätt att få åren hon tillbringat med att ta 
hand om sina barn inräknat som arbetstid. Organi-
sationens advokat och två rättsexperter gav henne 
den lagliga hjälp som hon behövde.

   – För att kunna förändra systemet behövde vi 
genomgå tre rättstvister. Genom IMs nätverk av 
partnerorganisationer fick vi ta del av andras er-
farenheter och kunde ändra vår strategi utifrån det, 
förklarar Vitalie Mester, företrädare för CRPD.
   Andra organisationer såsom Keystone och AOPD 
har arbetat med att försöka få igenom liknande 
förändringar ända sedan 2015. Tillsammans med 
föräldrar till barn med funktionsnedsättningar slöt 

flera organisationer därför sig samman för att nå 
sitt mål. 
   I november 2019 tog författningsdomstolen ett 
historiskt beslut och ändrade pensionssystemet i 
Moldavien. Ändringen trädde i kraft 1 januari 2020.
    – Det tog flera års arbete att få igenom en  
förändring. Tillsammans med alla inblandade  
organisationer satte vi en behövlig press på systemet. 
Nu hoppas vi att fler ska få samma möjligheter som 
Alexandra, säger Vitalie. 
 

Nya arbetsmöjligheter
Valentina Dimicenco fick under 2019 plats i ett 
jobbträningsprogram hos IMs samarbetspartner 
Eco-Răzeni i Moldavien. Det innebar en fyra 
månader lång praktikperiod i ett cateringkök som 
ökar hennes chanser att få en anställning på den 
öppna arbetsmarknaden. Liksom större delen av 
personalen i köket har Valentina en funktionsned-
sättning som gör det svårare för henne att få ett 
jobb och bli ekonomiskt självständig. 
   – Praktikanterna får en grundlön som även ger 
dem en förståelse för hur man hanterar pengar. 
Många som kommer hit vet inte vad en sedel är 
eller hur den används, säger Larisa Platon, som är 
handledare i köket.
   Organisationen Eco-Răzeni arbetar framförallt 
med aktivitetsprogram som främjar mänskliga 
rättigheter och ger ungdomar möjlighet att delta i 
samhället. För Valentina innebar det både möjlig-
heten att hitta ett socialt sammanhang och att nå 
sin dröm – att arbeta och tjäna egna pengar.

”Tillsammans satte  
vi press på systemet.”

Moldavien
Rumänien 
Ukraina

Valentina Dimicenco deltog i ett jobbträningsprogram  
som drivs av IMs samarbetspartner Eco-Răzeni. Det 
öppnade en möjlighet för henne att bli ekonomiskt 
självständig, något som är svårt för personer med 
funktionsnedsättningar i Moldavien. Foto: Mikhail Calarasan



45 personer med  
funktionsnedsättning 

fick jobb på den  
öppna arbetsmarknaden 

i Moldavien tack vare stöd 
från IMs partner Motivatie.  

Det ökade såväl deras  
inkomst som själv- 

förtroende.

41ungdomar 
med funktionsnedsättning
i Moldavien gick med i ett 

nätverk och fick utbildning om  
sina rättigheter. De kunde sedan
med hjälp av stödpersoner kräva 

sina rättigheter till exempel
vad gäller sjukvård, sociala  

förmåner och arbete.

12 gatukorsningar  
i Chisinau försågs med  

ljudsignaler, efter vår partner  
CRPDs påverkanskampanj,  
så att även personer med  

synskador kan gå över  
vägen på ett säkert sätt.
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CRPD  Center for the Rights of Persons with Disabilities
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Mellan- 
östern
Saeed gjorde film om utanförskapet
– Föreställ dig att du vill ta en kaffe, men det går 
inte för att en bil står i vägen för rampen. Föreställ 
dig att du behöver ringa 112, men du kan inte för 
att du inte kan prata. Föreställ dig att du har höga 
betyg och vill plugga vidare men bara kan välja på 
fyra olika utbildningar. Föreställ dig att du kämpar 
och går en utbildning men måste hoppa av efter  
två år eftersom det inte längre finns någon transport,  
en hiss inte har anpassats för att det är för dyrt eller 
en ramp har tagits bort för att den tar för mycket 
plats. Det är det min film handlar om.
   Saeed Qaffaf från Jordanien är 26 år och har ce-
rebral pares. I samarbete med IMs partnerorganisa-
tion Kung Hussein Foundation (KHF) har han un-
der 2019 producerat en Youtube-video som heter 
”Imagine”. Saeed vill skapa uppmärksamhet kring 
att behandlingen av människor med funktions-
nedsättningar handlar om ett större demokratiskt 
problem än bara fysiska hinder som rampar och 
svängdörrar. Det handlar om människors rätt till 
allt det vi andra tar för givet. KHF, som arbetar med 
att informera och sprida kunskap om de rättigheter 
som människor med funktionsnedsättningar har, 
har gett Saeed möjlighet att nå ut med sitt budskap.
   För tillfället har Saeed 20 000 följare på Face-
book och de senaste fem åren har han sett en stor 
förändring i Jordanien. Men det är långt kvar och 
Saeed tror att nyckeln ligger hos samhällets yngsta 
invånare.
   – Om vi lär våra barn att acceptera människor 
med funktionsnedsättningar växer de upp och blir 
föräldrar som accepterar människor med funk-
tionsnedsättningar, säger han. 

Med teatern som verktyg
Ameer är 23 år och härstammar från en etnisk- 
religiös minoritet i Jordanien. På grund av sin  
bakgrund har han – precis som många andra som 

tillhör minoritetsgrupper – under större delen av 
sitt liv fått uppleva diskriminering och mobbning 
av olika slag. Hans upplevelser har fått honom att 
vilja vara delaktig i att skapa förändring i samhället  
och förbättra situationen för marginaliserade 
grupper.
   

   Via IMs samarbetspartner I Dare for Sustainable 
Development har han hittat ett sätt att kombinera 
sin stora passion för att spela teater med att driva 
samhällsförändring och jobba mot mobbning 
och utanförskap. I Dare driver olika projekt för 
att genom konst och kultur motverka ojämlikhet 
samt skapa social sammanhållning. Ameer har 
under 2019 deltagit i I Dares projekt Articipate 
där han turnerat med en barnteateruppsättning 
som handlar om de mänskliga rättigheterna. Med 
turnén kunde I Dare komma ut med sina budskap 
i konservativa och slutna samhällen.
   – Teater som konstform kan på ett enkelt sätt 
delge ett samhälle tunga budskap om sammanhåll-
ning och acceptans. Genom konsten vill jag vara en 
del av att skapa ett mer accepterande samhälle för 
människor från olika minoriteter, säger Ameer. 

”Genom konsten vill  
jag vara en del av  
att skapa ett mer  
accepterande samhälle.”

Jordanien
Libanon
Palestina

Unga kvinnor deltar i en marsch för kvinnors rättigheter  
som anordnats av IMs samarbetspartner The Lebanese  
Women Democratic Gathering (RDFL) i Beirut på  
Internationella Kvinnodagen, 8 mars. Foto: Hayat Mirshad
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90%
av ungdomarna som 

deltog i en utbildning som hölls 
av IMs partner Ajyal i Gaza 

fick jobb efter examen. 
Arbetslösheten i Gaza är 52  % 

och utbildningen är ett sätt 
att ge ungdomarna verktyg 

att själva ta sig ur den 
svåra situationen.

25 000
visningar på sociala medier 

fick kampanjen som IMs 
samarbetspartner WE Center drev 

under 2019. Kampanjen gick  
ut på att sprida kunskaper kring 

arbetares rättigheter, främst 
kvinnor och ungdomar med 

funktionsnedsättningar.

7nya partner- 
organisationer har IM 

påbörjat samarbete med 
under året. De flesta arbetar 
med ungdomar för att stärka 

dem som demokratiska 
krafter i den pågående 
samhällsförändringen. 



Zahra utvecklade klädmärke
I en källarlokal i Malmö råder det kreativt kaos. 
Här sitter människor och skriver, läser, målar, byg-
ger möbler, dansar och spelar musik. På plats finns 
verktyg, mat, kaffe och annat som kan behövas för 
att ge kreativiteten en skjuts. Det här är projektet 
Konstkupan som IM driver med det långsiktiga 
målet att genom konst och kultur stärka människor 
som upplevt migration samt stärka deras relation 
till samhället.
   Zahra Sabari är en ung kvinna från Iran som 
kom till Konstkupan när hon letade efter sam- 
hörighet och någonstans där hon kunde utveckla 
sitt sociala nätverk. Men hon sökte även en plats 
för att få utlopp för sin kreativitet, och vidare- 
utveckla sina sömnads- och designkunskaper.  
Efter att under en period ha deltagit i Konstkupans 
dagliga aktiviteter, tog hon mod till sig och berättade  
om sina drömmar för projektledaren. Zahra till-
delades då en liten arbetsyta på Konstkupan, där 
hon kunde sätta upp sin ateljé. Hon fick även till-
gång till en symaskin som donerats till projektet. 

 

   I takt med att hennes kunskaper utvecklades, 
växte även hennes självförtroende. Ganska snart 
hade Zahra utvecklat ett alldeles eget klädmärke. 
Tillsammans med en av Konstkupans konstnär-
liga ledare har Zahra under året även initierat ett 
av projektets mest framgångsrika evenemang – 
Walk Across Borders. Målet med projektet var att 
förändra sättet som allmänheten ser på personer 

med invandrarbakgrund. Men även att ge personer 
som är nya i Sverige möjligheten att hävda sin egen 
styrka genom mode och performance-konst, för att 
på så sätt krossa stereotypa bilder av migranter. 
   – Zahras deltagande i projektet har varit ovärderligt. 
För många deltagare är Zahra idag en stor inspira-
tion, och hon sprider ljus och värme inom projektet, 
säger Ansar Bakir som är projektledare på Konst-
kupan. 

Vänskap visar vägen in i samhället
Integration är en ömsesidig process där människor 
lär av varandra för att kunna mötas i respekt och 
öppenhet. Duo Stockholm, som drivs gemensamt 
av IM och Stockholms stad, har som syfte att föra 
samman nya och etablerade svenskar för att skapa 
ökad förståelse och bygga ett mer inkluderande och 
demokratiskt samhälle.
   En av dem som under året deltagit i Duo Stock-
holms verksamhet är Maryam som kom till Sverige 
från Iran för tre år sedan. Eftersom hennes man 
arbetade och studerade kände hon sig ofta ensam. 
En dag besökte hon arbetsförmedlingen och såg en 
affisch om Duo Stockholm. Hon gick dit och fick 
träffa sin nya Duo-kompis Anna. De fann varandra 
snabbt och tillsammans har de besökt många platser 
i Stockholm. Sms och telefonsamtal har blivit bra 
tillfällen att träna på svenskan. Tillsammans med 
sin man firade Maryam nyår hemma hos Anna.
   – Duo betyder mycket för mig. Jag har många 
vänner nu och vi har alla blivit som en familj, säger 
Maryam.
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”Evenemanget ville  
krossa stereotypa  
bilder av migranter.”

Sverige

Grundtanken i IMs verksamhet RådRum är att människor ska få  
verktyg för att kunna hjälpa sig själva, utifrån sina egna behov och  
förutsättningar. Med stöd från RådRums frivilligrådgivare har Kobra  
Naser i Malmö lärt sig att fylla i Migrationsverkets blanketter och  
att sköta kontakter med myndigheter. Foto: Malin Kihlström/IM



27personer deltog under 
2019 i Fair Trade-utbildningen 

som IM driver tillsammans med 
Folkhögskolan Hvilan. Genom 

utbildningen får deltagarna breda 
kunskaper kring hållbar konsumtion 

och produktion med mänskliga 
rättigheter i fokus.

2 155 
personer deltog i RådRums 

aktiviteter under året. 
IM är numera huvudman 

för RådRum som erbjuder 
rådgivning inom samhälls- 
information med målet att 
stärka människors egen- 

makt och tillit till 
samhället.

30
kvinnor som är nya i  

Sverige deltog under året  
i IMs Kvinnogrupp i Vrigstad.  

Där fick de kunskap om 
sina rättigheter och om det  

svenska samhället, vilket lett  
till ökat självförtroende  

och förmåga att stå  
upp för sig själva.
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Språkfika
IM Falkenberg driver språkfika på biblioteket. Under 
2019 har ett trettiotal gäster och 10–15 volontärer 
samlats vid lunchtid varje onsdag för att öva svenska 
tillsammans. IMs volontärer har även haft språkfika 
på kvällstid och fungerat som samtalsstöd vid ordi-
narie SFI-undervisning två gånger i veckan.

Läxhjälp
Under 2019 gav IM Göteborg läxhjälp 
på tre bibliotek vid sammanlagt över 90 
tillfällen och med närmare 2 000 besök. 
Ett 50-tal volontärer är engagerade i 
aktiviteten.
  
– Läxhjälpen har betytt mycket för mig.  
Den har gjort att jag har klarat av  
gymnasiet, berättar en kvinna som nu  
studerar på sjuksköterskeprogrammet.

Lund lyser
Den 30 november gick ett fackeltåg  
med 200 deltagare genom Lund och 
lyste upp gatorna i en manifestation mot 
rasism och för ett öppet samhälle (bild). 
Evenemanget genomfördes tack vare 
IM Lund och deras övertygelse om att 
det är viktigare än någonsin att stå upp 
för ett samhälle utan rasism. 
Foto: Malmö Motion Pictures

EN
GAGEMANG

Tack till alla er
som engagerar er  
för en rättvis och  

medmänsklig  
värld.



Frivilliga krafter

Antirasism – 
en mänsklig rättighet
Hösten 2019 lanserade IM projektet Antirasism – 
en mänsklig rättighet för att stärka engagemanget 
för och öka kunskapen om antirasism, och för 
att skapa en plattform för samtal om antirasism 
i Sverige. Projektet innehöll:

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

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

• Plattformar för samtal med olika externa aktörer 
skapades i Umeå, Stockholm och Malmö. Totalt 
deltog cirka 100 personer som på olika sätt arbetar 
med antirasism och/eller vill lära sig mer om ämnet 
för att ta det vidare i sin organisation och i sin vardag. 

Återkopplingen från dem som deltagit i aktiviteterna 
har varit positiv, flertalet säger att deras kunskap 
ökat och att de inspirerats till fortsatt arbete inom 
antirasism. 

Kvinnoträffar
Varannan lördag under 2019 har IM 
Stockholm anordnat Kvinnoträffar där 
kvinnor, både de som är nya i Sverige 
och de som är etablerade, möts för att 
umgås och lära känna varandra.  
   Omkring 25 deltagare har kommit till 
varje träff och många nya vänskapsband 
har knutits. Mötena bidrar till att öka 
kulturell förståelse och social delaktighet 
genom nyfikenhet, respekt och glädje.     
   Volontärerna konstaterar att mötes-
platsen har blivit en trygg plats för 
kvinnorna.

5 112  
medlemmar

11 lokalföreningar

cirka 650 
volontärer
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En stor del av den verksamhet som IM bedriver i Sverige bärs av 
lokalföreningar. Här samlas medlemmar och volontärer som ger av  
sin tid och sitt frivilliga engagemang för att arbeta för integration  
och antirasism, men också för att samla in pengar till IMs verksamhet 
i stort. IMs föreningsutvecklare finns tillgängliga som stöd i arbetet 
men verksamheterna ägs och drivs av lokalföreningarna själva.  
Här hittar du några exempel på vad som gjorts under 2019.

IM är en  
ideell organisation  

som praktiserar  
representativ demokrati.  

Det innebär att våra lokalföreningar  
står som representanter för sina  
medlemmar och det är genom 

lokalföreningarna våra  
medlemmar kan påverka. 
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Gåvor

Faddergåvor (se tabell ovan)
IM har regelbundet stöd av över 18 000 månads-
givare, och under 2019 ökade gåvorna från dem 
något jämfört med föregående år. Intäkterna från 
faddrarna står för ungefär hälften av IMs insamlade 
medel. Fördelen med regelbundna faddergåvor är 
att vi lättare kan planera vår verksamhet när vi vet 
hur mycket pengar som kommer in varje månad.

Testamenten 
Testamenten står för över 20 procent av våra 
insamlade medel och har sedan länge gett IM en 
finansiell stabilitet. 2019 utbetalades flera större 
testamenten till IM vilket gjorde att intäkterna 
ökade jämfört med året innan. 
   Under året tog IM fram en testamentesbroschyr 
som vi har spridit inom vår rörelse, till begrav-
ningsbyråer och till den intresserade allmänheten, 
till exempel vid IMs föredrag.

Stiftelser, kollekt och fonder
IM söker årligen stöd från ett antal privata stiftelser 
och fonder. Några av dem tar vi kontakt med själva, 
några kontaktar oss och ytterligare några stödjer 
vårt arbete efter rekommendationer av IM-vänner. 

Under 2019 var alla dessa kategorier representerade 
och bidrog till ett gott resultat.
   Gåvorna från kyrkliga församlingar och sy- 
föreningar ökade något under 2019 och bland  
annat fick IM stiftskollekt från Växjö stift.
   Tack vare börsuppgången ökade intäkterna från 
Swedbanks Humanfond där IM är förmånstagare. 

Företagssamarbeten och filantropi
IM har en långsiktig strategi där vi bygger starka 
och långsiktiga relationer med våra företagspartners. 
Vi har samarbeten med företag som stöttar oss med 
olika former av gåvor och engagemang. Vi har även 
strategiska varumärkessamarbeten och samarbeten 
där vi erbjuder vår kompetens inom CSR-arbete. 
   Intäkterna via företagssamarbeten kom under 
2019 att ligga på samma nivå som 2018. Under året 
har arbetet fokuserats på att vidareutveckla relationer 
med befintliga partners mer än på att söka efter nya.
   Under 2019 har vi även initierat ett arbete för  
att engagera och samarbeta med filantroper. 

Var med i IMs arbete!
På imsweden.org/vad-du-kan-gora  

hittar du olika sätt att bidra.

Tack för din gåva!

28 000 000 kr

27 000 000 kr 

26 000 000 kr

25 000 000 kr 

24 000 000 kr

23 000 000 kr

22 000 000 kr

21 000 000 kr

24 507 254

25 067 134

År 2015 År 2016

26 027 042

År 2017 År 2018 År 2019

26 997 007 27 017 342

Att stödja IMs verksamhet med gåvor är ett sätt att engagera sig  
för en rättvis och medmänsklig värld där alla är delaktiga och där  
det civila samhället är starkt och har frihet att verka. Alla gåvor,  
stora som små, spontana som regelbundna, är mycket uppskattade.

EN
GAGEMANG



Nominera din  
kandidat till  
IM-priset 2020
Vet du någon som har gjort viktiga  
medmänskliga insatser och/eller väckt 
opinion mot våld eller orättvisor?  
Nominera personen till IM-priset till 
Britta Holmströms minne. 
Prissumman är 50 000 kronor. 
Skriv ner namn på den du vill nominera 
och en kort beskrivning av vad personen 
gjort, samt kontaktuppgifter till både dig 
och din kandidat. Skicka senast 16/8 
till: impriset@imsweden.org 

Läs mer på imsweden.org/im-priset

Vad gör IM under coronakrisen?
Coronapandemin påverkar hela världen, inte minst alla  
dem som redan tidigare levde i fattigdom och utsatthet.  

På imsweden.org/nyheter/vad-gor-im-under-coronakrisen 
hittar du exempel från när och fjärran på de viktiga insatser 
mot pandemins effekter som IM kan stödja tack vare ditt 
och andra givares engagemang. Tack!

Fair Trade på distans

Bli volontär! Göteborg
Info: region.vast@imsweden.org
Move It (guidar nyanlända ungdomar till  
föreningslivet, en vardagskväll i veckan),  
Beachvolleygrupp (driver ett träningslag  
för nyanlända ungdomar, Kviberg, sön- 
dagar kl 10-12) och Tala svenska-café  
(Järntorget, onsdagar kl 17.30-19).

är det kursstart för vår populära  
kurs Fair Trade på distans,  
en ettårig distansutbildning på  
halvfart. Antagning sker löpande  
fram till kursstarten. 
   Utbildningen är ett samarbete  
med Folkhögskolan Hvilan.

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

Den 3 augusti

IM
Individuell Människohjälp

Svarspost
20327565
228 00 Lund

Sverige
PORTO
BETALT

IMs kalendarium hittar du på    
 imsweden.org/kalendarium



E-post

Namn 

Adress Postnr och ort

Vänligen texta!

Personnummer

KontonummerClearingnummer 

Box 45, 221 00 Lund 
046-32 99 30  
imsweden.org  
info@imsweden.org 
pg 90 07 06-3

Tel

Bankens namn och ort

Jag godkänner att IM via autogiro gör uttag från mitt konto den 28:e varje månad. Jag har rätt att avsluta mitt givande när jag vill.  
Läs hela texten om Medgivande till betalning via autogiro och Villkor för autogiro på imsweden.org/villkor-autogiro

Ort och datum Namnteckning

£ 250 kr £ 200 kr £ 150 kr £ annat belopp ........... kronor
Jag vill bli månadsgivare och ger mitt stöd varje månad med:

Bli fadder idag
Var med och ge redan hårt drabbade människor världen över möjlighet 
att ta sig igenom coronakrisen. Stöd samtidigt vårt långsiktiga arbete för att 
bland annat förhindra barnäktenskap. Ditt regelbundna stöd betyder allt!

Anmäl dig på 
imsweden.org/fadder 

eller fyll i talongen 
nedan och 

skicka till oss!

Är du redan  
fadder? Tipsa  

en vän.


