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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 data-
skyddsförordning 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
2019 års IM-pris har tilldelats Lovette Jallow, en  
inflytelserik påverkansperson och aktivist som kämpar 
mot rasism och sexism. Hon driver bland annat 
Instagramkontot action4humanity_se med cirka 100 000 
följare, och har en Youtubekanal med över 35 000  
prenumeranter. 2017 drog hon igång en nätkampanj 
och en stor manifestation på Sergels torg mot slav- 
handel i Libyen. Hon organiserade också en hjälp-
sändning till landet och åkte själv dit med den.
   Priset på 15 000 kronor instiftades till IMs grundare 
Britta Holmströms minne. Foto King Kunta.

Medmänsklighet trycks av Trydells  
som är ett svanenmärkt tryckeri.
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TEMA | MINSKAD OJÄMLIKHET

I FNs Globala mål nummer 10 står det att ”minskad ojämlikhet  
är en förutsättning för ett hållbart samhälle.” Här i Sverige ser  
vi hur många blir ojämlikt behandlade på grund av ursprung och 
hudfärg. Som tema i det här numret av Medmänsklighet vill vi  
därför lyfta just detta – hur IM arbetar med antirasism och inte-
gration för att minska ojämlikheten i samhället. 

KVINNOKRAFT 

I en lokal på Herrgården i Malmö träffas femton kvinnor varje 
vecka. Deras gemensamma nämnare är att de alla är nya i Sverige 
och att de har en stark vilja att ta makten över sin framtid och hitta 
nyckeln till den svenska arbetsmarknaden. Följ med på ett besök 
hos IMs projekt Kvinnokraft i Malmö.

”IM BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN!”

I maj tog Lave Beck-Friis över IMs ordförandeklubba efter Birthe 
Müller. Han har gjort en snabb resa inom organisationen, från 
volontär i ”Tala-svenska”-gruppen i Göteborg, via uppdraget som 
styrelseledamot i staden och sedan ledamot i nationella styrelsen. 
Läs hans tankar om IMs framtid i intervjun på sidan 22.
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Rasism –  
ett hinder för
jämlikhet.

                    unt om i världen ser vi hur 
                    rasism utgör ett stort hot mot 
                    personer, organisationer och 
                    samhällen. Det är tyvärr inget 
                    nytt, uppdelningen av människor 
i bättre och sämre eller över- och underordnad 
utifrån etnicitet, hudfärg, kultur eller religion 
ligger historiskt bakom några av de värsta 
brotten mot mänskligheten. 
   Idag växer rasismen åter, som om vi inte 
lärt oss någonting av historien. Det är tydligt  
i alla IMs verksamhetsregioner. Några exem-
pel är attityden till ursprungsbefolkningen 
i Centralamerika, behandlingen av romer i 
sydöstra Europa, synen på muslimer i Indien 
och tilltagande antisemitism och islamofobi 
här i Sverige. 
   IMs vision om en medmänsklig värld – där 
vi ser vår gemensamma mänsklighet och 
inte gör skillnad på folk – rimmar dåligt med 
rasism. För IM är antirasism en central fråga.   
   När IMs grundare Britta Holmström reste 
till Prag 1939 för att stödja judiska flykting-
ar formulerade hon sig så här: ”Jag fattade 
ögonblickligen vad det gällde – att det gällde 
offren för det tyska stöveltrampet”.
   Detta antirasistiska arv är vi väldigt stolta 
över och på årsmötet 2014 beslutade IM 
att ta avstånd från fascistiska och rasistiska 
organisationer.

IM menar att frihet från rasism är en mänsklig 
rättighet. Antirasism handlar om att identi-
fiera och eliminera rasism genom att utmana 
och förändra strukturer, vanor, värderingar 
och beteenden. 
   Antirasistiskt arbete måste göras på tre  
nivåer. På individnivå ska ingen person behöva 
utsättas för rasism, där har vi alla ett person-
ligt ansvar att reagera. På organisationsnivå 
måste IM vara tydlig i frågan, liksom alla som 
arbetar för IM. På strukturell nivå måste vi 
alltid ifrågasätta och utmana rasistiska struk-
turer och idéer samt ställa ansvariga till svars.
   Rasism är också ett hinder för integration 
och jämlikhet. Ett exempel på IMs arbete 
med integration är projektet Kvinnokraft som 
vi skriver om i det här numret. 
   Vi uppmärksammar också en viktig anti-
rasist, Lovette Jallow, som tilldelats IMs pris 
2019 till Britta Holmströms minne.   
   Som en del i vårt fortsatta antirasistiska 
arbete drar vi nu i höst igång en utbildning för 
alla medlemmar. Läs mer om den på sidan 7. 
Välkommen med! 

Martin Nihlgård
Generalsekreterare

Foto Linus Edlund/IM

R
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IMs arbete bidrar till att uppfylla ett flertal av FNs Globala mål  
för hållbar utveckling, med betoning på nummer 1, 5, 10, 16 och 17.

I FNs Globala mål nummer 10 står det att 
”minskad ojämlikhet är en förutsättning  
för ett hållbart samhälle.” I praktiken  
betyder det att grupper som har mycket 
måste dela med sig till de som har mindre 
och på så sätt jämna ut obalansen.  
Det handlar inte bara om resurser  
utan också om att få ta del i samhället  
på lika villkor – att ha samma  
rättigheter. Här i Sverige ser  
vi hur många blir ojämlikt 
behandlade på grund av  
ursprung och hudfärg.  
Som tema i det här numret  
av Medmänsklighet vill  
vi därför lyfta just detta  
– hur IM arbetar med  
antirasism och inte- 
gration för att minska  
ojämlikheten  
i samhället.
            TEXT Åsa Bengtsson

Foto Malin Kihlström/IM
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                   ör att ett samhälle ska vara håll-
                   bart behöver resurser, makt och 
                   inflytande vara rättvist fördelade. 
                   Det är något som FNs Globala 
                   mål 10 Minskad ojämlikhet sätter 
fokus på. Ett hållbart samhälle bygger på 
principen om allas lika rättigheter och möjlig-
heter, och är ett samhälle där alla får plats och 
är med i utvecklingen. 

Systematisk kamp mot ojämlikhet
Men så ser det inte ut, inte någonstans egent-
ligen. Orsaken är olika former av diskrimine-
ring, att en grupp människor vinner på att en 
annan trycks ner. Orättvisorna finns oftast 
på flera plan samtidigt; i formella regler och 
lagar, i informella traditioner och normer,  
och i människors sätt att tänka och handla.
   Mål 10 Minskad ojämlikhet är ett av de fem 
Globala mål som IM direkt bidrar till genom 
arbetet med att bekämpa fattigdom och utan-
förskap i de femton länder världen över där vi 
finns. Som en rättighetsbaserad och antirasistisk 
organisation för vi en systematisk kamp mot 
ojämlikhet på olika nivåer i samhället. Dis-
kriminerande lagar och regler måste ändras, 
liksom sedvänjor och människors tankesätt.

Både orsakerna till ojämlikheterna och hur 
man kan komma åt problemen skiljer sig mellan 
länder och regioner. Generellt är barn och 
kvinnor mer utsatta än män, personer med 
funktionsnedsättning mer utsatta än andra, 
minoriteter mer utsatta än majoritetsbefolk-
ningen. Och är du till exempel både kvinna 
och har en funktionsnedsättning eller tillhör 
en minoritet är du dubbelt utsatt.

IM – en motkraft
I Sverige ser vi främlingsfientlighet och  
rasism som det största hotet mot ett hållbart 
och demokratiskt samhälle. Ibland är den 
synlig, ibland diskret och omedveten. Ned-
sättande tilltal och kommentarer, favorisering 
av vissa grupper när det kommer till jobb, 
bostad och affärsmöjligheter eller att lagar 
tillämpas olika för olika grupper är några av 
de uttryck den kan ta. För samhället är det 
ett problem som behöver ses, erkännas och 
ständigt bemötas, för att ge alla samma möj-
ligheter att leva och verka.
   IM är en stark motkraft till den växande 
främlingsfientligheten. Vi står upp för alla 
människors lika värde och rättigheter, alltid 
och överallt. Och därför står integration och 

F

IM arbetar på olika sätt för att 
minska ojämlikheterna i alla länder 
där vi är verksamma. Här är några exempel:

Guatemala
I Guatemala arbetar IM för att mayabefolk-
ningen på landsbygden ska kunna öka sitt 
inflytande i samhället. Det handlar om att 
bryta orättvisa strukturer som håller urfolket 
borta från arbetslivet och från makten. 
   Tillsammans med partnerorganisationer 
som Coindi och Asecsa stöder IM dem i 
att organisera sig och driva sina frågor så att 
deras perspektiv finns med när beslut som 
rör dem fattas.

Moldavien
IMs arbete i Moldavien är inriktat på 
människor med funktionsnedsättningar och 
på ungdomar som lever i utanförskap. Vi 
samarbetar med lokala organisationer som 
har sin bas på landsbygden och i mindre 
städer för att åstadkomma hållbar förändring 
som gör Moldavien till ett land för alla. 
   Vi arbetar med Youth Media Center (YMC) 
för att stärka personer med funktionsnedsätt-
ningar så att deras röst i samhället stärks.
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antirasism i centrum för vår Sverigeverksam-
het. Arbetet syftar till att minska gapet mellan 
nya och etablerade svenskar och utförs både 
av volontärer i form av till exempel läxhjälp 
och språkfika, och av medarbetare i verksam-
heter som RådRum och Barn i väntan/
Barn i start (Biv/Bis). I projektet Kvinno-
kraft som du kan läsa om på sidorna 8–11 får 
kvinnor som är nya i Sverige verktyg för att ta 
sig in på den svenska arbetsmarknaden – något 
som främjar både integration och jämställdhet.  
   Vi står också upp för ett inkluderande 
Sverige i debattartiklar och inlägg på sociala 
medier. Vi syns, vi hörs och vi agerar. 

Framtidens antirasism
Antirasismen i Sverige har länge varit en 
splittrad rörelse utan gemensam plattform. 
Inom rörelsen finns även spänningar om vad 
som är rätt och fel. Men vi tror att rörelsen 
i det stora hela är överens om kärnan: att 
antirasism är en mänsklig rättighet och att 
rasismen måste bekämpas.
   Därför har IM tagit nästa steg och lanserat 
projektet Antirasism – en mänsklig rättighet. 
Genom att bjuda in till samtalsplattformar  
vill vi samla alla antirasistiska krafter i Sverige, 

såväl eldsjälar som organisationer. Vi tror att 
vi genom att gå samman för att lära av varandra  
och se hur vi kompletterar varandra kan hitta 
nya och ännu kraftfullare former för det anti-
rasistiska arbetet. Välkommen med du också!

Palestina
I Palestina stöder IM lokala organisationer 
som kämpar för att kvinnor, ungdomar och 
människor med fysiska och intellektuella 
funktionsvariationer ska inkluderas i samhället 
och få tillgång till sina rättigheter.
   Vår partner Al-Marsad arbetar både med 
att förbättra kvinnors arbetsförhållanden och 
med att göra dem medvetna om sina rättigheter.

Indien
I Indien arbetar IM tillsammans med lokala 
partners för att ungdomar, kvinnor i marginal- 
iserade grupper och människor med funktions- 
nedsättning ska kunna försörja sig och påverka 
sina liv och samhället runt sig. 

Tillsammans med Disha Social Organisation 
(DSO) stöder vi utsatta kvinnor i Uttar Pradesh 
så att de kan bli ekonomiskt oberoende och 
förbättra sin och sina familjers livskvalitet. 

Zimbabwe
I Zimbabwe arbetar IM för att unga ska få 
kunskap om sina rättigheter och kvinnor ska 
ha möjlighet att försörja sig. Vi kämpar också 
för att barn med funktionsnedsättningar och 
deras familjer ska kunna ta sig ur det utan-
förskap som ofta drabbar dem på grund av 
fördomar och okunskap. När familjerna får 
kunskap och nätverk kan de kräva sina barns 
rätt till vård och utbildning och på så sätt för-
ändra både sin egen situation och samhället. 

Projektet Antirasism 
– en mänsklig rättighet
Varken hudfärg, etnicitet, religion eller kultur ska spela  
någon roll för hur människor blir bemötta eller vilka  
möjligheter som ges i livet. Vi vill höja engagemanget  
för antirasism genom att skapa utrymme för diskussion  
och bjuda in till samtal, samt öka kunskapen genom  
att erbjuda utbildningar. 

Information och anmälan på: 

imsweden.org/antirasism

Utbildningar (heldag)
19 okt Stockholm 
26 okt Göteborg
3 nov Umeå
9 nov Lund

Samtal (kl 9-12)
18 oktober Stockholm
4 november Umeå
7 november Malmö

På vår hemsida hittar du också kortfilmen ”Färgblind”  
som belyser rasism i vardagssituationer.
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KVINNO KRAFT
I en lokal på Herrgården i Malmö träffas femton  
kvinnor varje vecka. Deras gemensamma nämnare 
är att de alla är nya i Sverige och att de har en stark 
vilja att ta makten över sin framtid och hitta nyckeln 
till den svenska arbetsmarknaden. Följ med på ett 
besök hos IMs projekt Kvinnokraft i Malmö.

TEXT & FOTO  Malin Kihlström

Gruppens äldsta deltagare, Shafika, går  
med lust och glädje in för undervisningen.
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KVINNO KRAFT
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                     edan vid tjugo över nio, fyrtio
                     minuter innan dagens Kvinno-
                     kraft-möte startar, knackar en
                     ung kvinna försynt på dörren.
                     Med sig har hon en väninna. 
Aldijana Tanovic, projektledare för Kvinno-
kraft och Souaad Chemali, volontär för IM, 
samtalar lågt med kvinnorna på arabiska och 
svenska. Efter några minuter kramar kvinnorna 
om varandra och de två unga väninnorna 
lämnar lokalen.
   – Hon kom hit för att berätta att hon inte 
kan fortsätta i projektet eftersom hon inte 
känner sig redo, berättar Aldijana för mig. 
Och det är faktiskt bra, hur konstigt det än 
kan låta, fortsätter hon. Dels att hon förstår 
att du måste ha drivkraft och motivation för 
att vara med i aktiviteterna, dels att hon kän-
ner ett sådant ansvar så att hon tar sig tiden 
att faktiskt komma hit och berätta det för oss.
   Händelsen sätter fingret på det som är 
kärnan i IMs projekt Kvinnokraft – att det är 
kvinnornas egen styrka och vilja som skapar 
förändringen i deras liv. Och att projektet 
genomsyras av respekt och ansvar.
   Kvinnokraft är ett treårigt projekt som  
IM driver tillsammans med Ikano Bank med 
fokus på att stärka kvinnors handlingskraft 
så att de kan ta sig in på den svenska arbets-
marknaden. 

– Språket är inte det primära, säger Aldijana 
när jag frågar om hur mycket av projektet 
som handlar om att lära sig svenska. Det  
är kvinnornas motivation som är en för- 
utsättning. Vi stöttar dem med de verktyg 
de behöver, utifrån deras egna behov, och 
tillsammans skapar de ett sammanhang där 
de stärker varandra.
   När klockan är tio har alla deltagarna kommit 
och stämningen är hjärtlig och varm. De slår 
sig ner kring de uppställda borden och Aldijana 
hälsar välkommen och ber alla kvinnorna 
lägga sina mobiltelefoner i en låda. 
   – Jag ska inte sälja dem! lovar hon, och alla 
skrattar.
   Förra veckans möte handlade om att skriva 
sitt cv. Till idag ska deltagarna ha testat att 
själva skriva sitt cv och Aldijana ber kvinnor-
na att berätta hur det har gått och hur veckan 
har varit. Nancy Allaham visar upp sitt cv och 
frågar om hon gjort rätt. Alaa Majed berättar 
att hon har varit på en jobbmässa. När någon 
saknar de svenska orden eller inte förstår 
skyndar sig de andra att fylla i, förklara och 
hjälpa. 
   Dagens tema är ”personligt brev”. Souaad 
visar en PowerPoint och går igenom grunderna.
   – Du måste tänka på att matcha din kom- 
petens mot annonsen. Söker de läkare kan du 
inte söka om du inte är läkare. 

KVINNOKRAFT 
är ett treårigt projekt som IM driver tillsammans 
med Ikano Bank. Projektet fokuserar på kvinnor 
i Herrgården i Malmö, ett område där 80 procent 
av befolkningen har utländsk bakgrund och där 
utbildningsnivån är lägre än i övriga Malmö.  
   I projektet erbjuds deltagarna vägledning,  
coachning, nätverk, studiebesök och hjälp med 
att hitta mentorer i yrkeslivet. Projektet bygger 
på möten och kunskap och Ikano Bank och dess 
medarbetare spelar en viktig roll.

R
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Souaad kommer från Syrien och har varit 
i Sverige i ett år och sju månader och har 
redan hunnit ta en masterexamen i folkhälsa 
vid Lunds Universitet. Sedan oktober förra 
året arbetar hon som volontär för IM. Med 
sin bakgrund och erfarenhet är hon en stark 
förebild för kvinnorna i gruppen.
   – Tänk på att lyfta fram dina unika styrkor  
i det personliga brevet. Och förklara varför 
du vill ha just det här jobbet – varför det 
skulle passa just dig.
   Kvinnorna lyssnar intresserat på Souaads 
presentation, antecknar och pratar lågt sinse-
mellan. Souaad och Aldijana ser hela tiden  
till så att alla har förstått och hänger med.
   I pausen serveras fika och jag passar på att 
intervjua en av kvinnorna, Aliya Hussein, 
som kommer från Irak. Med sig har hon sin 
lilla dotter Rukaia på tio månader. 
   – Jag trivs jättebra här på Kvinnokraft, 
berättar hon. Det finns en sådan värme och 
gemenskap här, och alla stöttar varandra. Just 
nu letar jag jobb som barnskötare, men sen, 
när jag kan mer svenska, vill jag studera till 
lärare. På universitetet i Irak läste jag geografi 
och jag vill så gärna fortsätta studera här och 
sen få ett bra jobb. Jag vill inte stanna hem-
ma – jag har mål och jag vill ut! Kvinnokraft 
är ett jättebra steg på vägen. Min man stöttar 
mig och ibland tar han hand om vår dotter 

när jag är på mötena, men när hon ska ammas 
måste hon såklart vara med mig.
   När kaffet är uppdrucket och smörgåsarna 
uppätna är det dags att sitta i mindre grup-
per och diskutera dagens ämne. Petronella 
Olsson, snart färdig socionom och frivilligt 
engagerad som volontär för IM leder en av 
grupperna. På frågan om varför hon har 
engagerat sig svarar hon:
   – Jag har lite tid över i veckorna och den 
vill jag använda till att engagera mig i ett inte-
grationsprojekt. Jag lär mig lika mycket som 
jag lär ut – Kvinnokraft handlar verkligen om 
ett ömsesidigt givande och tagande.
   Kvinnorna deltar engagerat i gruppdiskus-
sionerna och hjälper till att förklara för var-
andra när svenskan inte räcker till för någon. 
Det går inte att missa deras engagemang och 
vilja att ta till sig den nya kunskapen. 
   Jag lämnar Kvinnokraft med känslan av att 
ha varit med i ett oerhört viktigt sammanhang 
där kvinnor stärker varandra i sin gemensamma  
strävan att ta makten över sin framtid – en 
framtid där ingen annan dikterar deras livs-
villkor än de själva. 

Bilder från vänster: 
Hanadi och Nancy deltar i grupparbetet.
Alaa, Nancy, Shafika, Sanaa och Kenaz lyssnar intresserat på föreläsningen.
Petronella (till höger) förklarar för Kenaz hur ett personligt brev skrivs.
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EL SALVADOR  Det råder vattenbrist och situa-
tionen förvärras av klimatförändringarna. Det ligger 
nu ett förslag om att privatisera vattnet och lägga 
marknadspriser på denna naturtillgång, med risk för 
korruption, monopol och höga priser. IMs samarbets-
partner Anades och deras ungdomsorganisation El 
Colectivo Sol Mayor stöttar medborgarnas protester 
mot förslaget och deras krav på att skydda vattnen 
som en offentlig tillgång för att säkra att människor 
inte blir utan vatten på grund av fattigdom.

GUATEMALA

EL SALVADOR

Vad händer i världen? Här får du de 
senaste nyheterna som på ett eller annat 
sätt rör eller påverkar IMs arbete i de sex 
regioner i världen där vi tillsammans med 
partnerorganisationer driver verksamhet. 
En tydlig trend som visar sig i alla regioner 
är det minskade utrymmet för medborgare 
att organisera sig och uttrycka sina åsikter. 
Detta är djupt oroande och visar hur viktigt 
det är att IM stöttar organisationer och 
individer som kämpar för mänskliga rättig- 
heter, demokrati och jämlikhet.

ESWATINI  (fd Swaziland) Det kommer rapporter 
om att kung Mswati III använder en anti-terroristlag 
för att stoppa civilsamhällesorganisationer från att ar-
beta. På så sätt hotas medborgarnas rätt att organisera 
sig. En känd aktivist, Sibiya, som enligt rapporter har 
försökt stämma kungen för detta har arresterats. IM 
har nyligen inlett samarbete med The Foundation 
for Socio-Economic Justice (FSEJ) som arbetar för 
en demokratisk utveckling i Eswatini genom att stötta 
fattiga och utsatta människor att organisera sig och 
kräva sina rättigheter. 

UKRAINA  IM har nyligen inlett  
samarbete med två olika organisationer  
– Zahyst och Ukrainian People’s 
House (UPH). Båda organisationerna 
arbetar i regionen Chernivtsy i sydväs-
tra Ukraina. Zahyst är en organisation 
som arbetar för att skapa tillgängliga 
och inkluderande samhällen för barn 
och vuxna med funktionsnedsättningar. 
Bland annat driver Zahyst ett projekt 
för att öka tillgängligheten i tre städer 
genom att bygga trottoarer. Organi-
sationen arbetar också med att skapa 
hållbara partnerskap med myndigheter 
för att se till att de utsatta grupperna 
får tillgång till sina rättigheter, som 
utbildning, hälsovård och försörjning. 
   UPH är en organisation som arbetar 
med demokratifrågor, mänskliga rättig- 
heter och för att öka medborgarnas 
inflytande i beslutsprocesser.
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ESWATINI

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

INDIEN

NEPAL

SVERIGE

RUMÄNIEN
UKRAINA

MOLDAVIEN

PALESTINA JORDANIEN

LIBANON

SVERIGE  IMs kvinnogrupp i Vrigstad har bidragit 
till en ny rapport från Sveriges Kvinnolobby: Jäm-
ställdhet mot segregation – utrikes födda kvinnors livsvillkor, 
makt och inflytande. I IMs kvinnogrupp har kvinnor 
med olika bakgrund diskuterat hur sociala samman-
hang kan försvaga kvinnors förmågor och ambitioner. 
Rapporten visar tydliga kopplingar mellan segregation 
och ojämställdhet, och resultaten pekar på att utrikes 
födda kvinnor genomgående har mindre makt och 
inflytande än övriga grupper i samhället. Rapporten 
listar en rad olika jämställdhetsinsatser som kan mins-
ka segregationen i Sverige. Läs hela rapporten  
på sverigeskvinnolobby.se

NEPAL  I september varje år hålls Teej, en kvinno-
festival, där kvinnor under tre dagar fastar, dansar, 
sjunger och tar renande bad för att ära den hinduiske 
guden Shiva och för att be för att deras män ska få ett 
långt och lyckligt liv. Ogifta kvinnor ber om att hitta 
en bra make. IMs samarbetspartner Jagaran Media 
Center (JMC) som arbetar för att synliggöra diskri-
minering av utsatta grupper i samhället, organiserar 
under festivalen i år olika aktiviteter för att belysa den 
diskriminering och det förtryck som kvinnor i landet 
utsätts för. Bland annat bjuds kvinnor in till en musik-
tävling där de själva får skriva och framföra sångtexter 
för att formulera och uttrycka de problem de möter 
i sin vardag. Tävlingen sänds i tv samt i JMCs egen 
radiokanal och är ett sätt att ge kvinnorna en röst i 
samhällsdebatten.

ZIMBABWE  Den ekonomiska krisen eskalerar. 
Bränslebrist, elavbrott, inflation och kostnader som 
skjuter i höjden präglar medborgarnas liv. I kölvattnet 
ökar övervakningen av civilsamhällesorganisationer 
och flera människorättsaktivister har arresterats på 
oklara grunder. IM samarbetar med en rad orga-
nisationer i Zimbabwe, bland annat Community 
Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe 
(Copaz) som stöttar människors rätt att aktivera sig 
och vi följer utvecklingen med stort intresse. 

PALESTINA  IM kommer under den närmaste 
tiden att skriva samarbetsavtal med fyra nya partners. 
Organisationerna arbetar i enligt med IMs strategi 
och fokuserar på social och ekonomisk inkludering, 
demokrati och jämlikhet. 

ZAMBIA  Presidentfrun Esther Lungu har anslutit 
sig till en kampanj mot barnäktenskap. Kampanjen 
stöttar flickor som varit i barnäktenskap att ta sig 
tillbaka till skolan, och genom kampanjen drivs också 
kravet på fler mellanstadieskolor på landsbygden. Den 
landsomfattande kampanjen drivs med stöd av bland 
annat IMs partner Non-Governmental Gender 
Organisation’s Coordinating Council (NGOCC) 
som fokuserar på kampen mot barnäktenskap i flera 
distrikt i norra Zambia, på gränsen till Demokratiska 
Republiken Kongo.



Årets IM-pristagare för en konstant kamp 
mot rasism, orättvisor och okunskap i sam-
hället. Lovette Jallow har alltid tagit strid för 
både sig själv och andra.
   – Det har genomsyrat hela mitt liv. Att stå 
upp för utsatta. Det började redan i skolan, 
där jag stod upp för kamrater som mobbades. 
Det var något jag kände var viktigt.
   Lovette växte upp i Gambia omgiven av 
starka kvinnor: mamma, mormor och mostrar.
Mormodern var minister i den gambiska 
regeringen och djupt engagerad i kvinnors 
rättigheter som laglig abort och tillgång till 
preventivmedel.
   – Jag har alltid haft ett kvinnoperspektiv, 
framför allt svarta kvinnors perspektiv. De 
kvinnor jag haft omkring mig och inspirerats 
av har varit intelligenta och empatiska.
   Lovette beskriver uppväxten som lycklig 
och privilegierad. Vid elva års ålder flyttade 
hon till Sverige där mamman och hennes 
lillebror befann sig sedan några år.
   – Det var fint att komma nära mamma igen.
   Redan som barn upplevde hon rasism, även 
om hon då inte kunde sätta ord på det.

– Jag kände att något var fel, det var något 
som ingav en olustig känsla. Sedan när jag blev 
äldre förstod jag bättre vad det handlade om.

Vad är viktigast för människor att  
veta om rasism?
   – Att den skadar människor. Inte bara den 
öppna rasismen utan även den dolda och 
strukturella. Den dolda rasismen är väldigt 
farlig. Rasism är som ett laddat vapen som 
människor går runt med på grund av okunskap.
   – Det är viktigt att vita personer vågar se 
att de faktiskt gynnas av rasismen på många 
områden, till exempel i arbetslivet.

Hur hanterar du rasism?
   – Jag bemöter rasismen med information 
och försöker få folk att förstå att problemet 
inte är personligt utan strukturellt: ”Nej, du 
Annika är inte ond, du saknar bara kunskap 
och ser inte din egen roll i den strukturella 
rasismen.”
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Rasism är som 
ett laddat vapen

TEXT Amanda Pietersen

Foto Mia Räty

Lovette Jallow har fått betala  
ett högt pris för sitt engagemang 
i form av hat och hot men att vara 
passiv och tyst har aldrig varit  
ett alternativ. Kampen mot rasism 
är en kamp för överlevnad. 

”
”



– Men det är hemskt att man som svart i 
Sverige 2019 måste undvika vissa människor 
och platser.
   – Rasismen och diskrimineringen påverkar 
en. Den påverkar måendet och den psykiska 
hälsan. Det finns forskning som visar att 
psykisk ohälsa är högre bland afrosvenskar än 
andra svenskar.
   Lovette Jallow föreläser regelbundet på 
företag och organisationer och möter många 
människor. De företag som inte diskuterar 
strukturell rasism är det stora bekymret, tycker 
hon. De som inte ser att rasismen finns.
   – Många vita människor har en självbild där 
de ser sig som goda, och goda människor kan 
ju inte göra fel… Men de glömmer att det 
genom historien varit många så kallat goda 
människor som gjort hemska saker.
   – Vita människor måste ställa sig frågan vad 
de är villiga att göra, och göra mer! Till exempel 
visa större civilkurage och ta mer ansvar för 
hur Sverige är idag. Om du har föräldrar som 
uttrycker sig rasistiskt så ta diskussionen med 
dem. Du behöver inte en plattform med 100 000  
människor. Den största förändringen kan du 
göra i din närmiljö.

Tvekar du någon gång att ta strid  
i dessa frågor?
   – För mig handlar det om överlevnad. 
Det finns inget att vinna för mig att undvika 
”dålig stämning”. Men visst, det är ett privi-
legium att inte behöva ta i dessa frågor – ett 
privilegium som svarta inte har.

Vad kände du när du fick veta att du  
fått IM-priset?
   – Det var väldigt överraskande, en stor ära 
och jag är väldigt tacksam. Wow! Tänk att få 
ett pris till Britta Holmströms minne.

Vad ska du göra med pengarna?
   – De ska gå till mitt projekt Lovettes där  
50 ungdomar mellan 14–25 år från olika delar 
av Sverige, från Östermalm i Stockholm till 
Kiruna, får komma på studiebesök hos mig 
i fyra timmar. De får lära sig om klass och 
förtryck och inse att världen är större än vad 
de kanske trott. Jag skapar ett tryggt rum där 
de får granska sina tankesätt och de får med 
sig böcker, nya verktyg och ny kunskap.
   – Det är genom att mötas ansikte mot an-
sikte över etniska skillnader och klasskillnader 
som vi kan förbättra Sverige.
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Fakta om Lovette Jallow
Ålder: 35 år.

Gör: Samhällsaktivist och entreprenör. Undervisar och  
föreläser om antirasism, antisexism och ledarskap. 2016  
släppte hon ”Black Vogue: skönhetens nyanser”, Europas 
första skönhetsbok för människor med mörkare hudtoner. 

Bor: Stockholm.

Inspireras av: Min mamma och varenda svart kvinna  
som försöker skapa förändring.

NOTISER

IM blir ensam huvudman för RådRum
I juni i år hölls en konferens i Eslöv om RådRum, IMs frivillig- 
baserade rådgivning för framför allt nyanlända. Statsvetare Jens 
Sjölander som följt RådRum 2017–2019 visade vilka värden Råd-
Rum genererat för både nyanlända och samhället. När besökarna 
får svar och vägledning ökar också deras tillit och delaktighet i 
samhället. 

IM har sedan 2014 drivit RådRum i samarbete med olika aktörer, 
som Hållbar utveckling Skåne och Region Skåne, men från 1 juli 
är IM ensam huvudman för verksamheten. Fram till och med 2018 
har RådRums rådgivare gett stöd vid över 12 000 tillfällen.

IM deltog på Järvaveckan
Järvaveckan är ett demokratiforum och en politikervecka startad 
av Ahmed Abdirahman, mannen bakom stiftelsen The Global 
Village som jobbar för inkludering och integration. På bara några 
år har denna mötesplats i Stockholm, nära förorter som Tensta, 
Rinkeby och Husby, växt i storlek och betydelse. Alla riksdagens 
partiledare besöker veckan liksom företagare och organisationer. 
IM var där för andra året i rad för att nätverka, värva fler volontärer 
och sprida kunskap om vår verksamhet.

Konstkupan säljer bok för nyfikna
”Fråga mig istället” heter boken som Konstkupan gett ut om  
att ständigt få frågan om var man kommer ifrån. I boken berättar 
tjugo personer om sig själva och inte minst om vilken fråga de 
skulle vilja få istället.

Konstkupan är en kreativ mötesplats i Malmö för unga vuxna 
med erfarenhet av migration och asylprocess. Verksamheten drivs 
av IM, med stöd från Allmänna arvsfonden. 
   Bokprojektet har även blivit en utställning som visats på Malmö 
stadsbibliotek.
   Boken kostar 300 kr och du beställer den genom att mejla till 
fragamigistallet@gmail.com 
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RESULTAT

Kvinnor med  
förlossningsskador får  
kostnadsfri behandling
I Nepals fattiga jordbruksområden drabbas 
cirka 70 procent av kvinnorna av livmoder-
framfall – alltså att livmodern sjunker ner 
mot bäckenbottnen, vilket ofta skapar be- 
svärande, och ibland mycket svåra, följd- 
problem. Detta beror på att kvinnorna  
tvingas gå tillbaka till arbetet i jordbruket och 
bära tunga bördor kort tid efter att de har  
fött barn. Att få behandling har varit dyrt och 
svårtillgängligt för de här kvinnorna, så de 
flesta har levt med besvären resten av livet.   
   IMs partnerorganisation Justice and 
Rights Institute Nepal (JuRI) ansåg att detta 
var diskriminerande och drev därför ett fall 
ända upp till högsta domstolen där de krävde 
att kvinnorna skulle få kostnadsfri behandling. 
   Arbetet gav resultat och landets hälsominister 
har nu drivit igenom att alla kvinnor ska få 
kostnadsfri behandling för livmoderframfall 
vid landets statliga sjukhus.

   

– Det här har enorm betydelse för de drab-
bade kvinnorna, säger Sarmila Shrestha, 
advokat och styrelseordförande för JuRI.  
   – Genom JuRIs insatser och IMs stöd kan 
vi se till så att myndigheter tar hänsyn till 
kvinnor och andra utsatta grupper i lagstift-
ningsprocesser, och på så sätt är vi på väg 
mot ett mer jämställt samhälle.

Sarmila Shrestha,  
advokat och styrelseordförande 

för JuRI kämpar för kvinnors 
rättigheter i Nepal.  

Foto Malin Kihlström/IM

Tack vare de gåvor som IM får från givare 
i Sverige kan vi arbeta tillsammans med 
organisationer runt om i världen som gör 
fantastiska insatser och på riktigt förändrar 
liv och hela samhällen. Här kan du läsa om 
några av de resultat du har varit med 
och bidragit till!

   Din gåva  
ger resultat
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Nu kan Prisca  
försörja sig  
och sina barn 
Genom sparlåneklubbar har kvinnor möjlig-
het att gå ihop och tillsammans spara pengar  
som sedan lånas ut till medlemmarna. Prisca 
Mpousin som bor i byn Madyeartu i Malawi 
är en av alla de kvinnor som med stöd av IM 
har kunnat bli självförsörjande genom att 
delta i en sådan sparlåneklubb. Så här berättar 
hon om hur hennes liv har förändrats:
   – Jag är ensamstående och uppfostrar tre 
barn. Innan jag gick med i sparlåneklubben 
kämpade jag för att kunna ge mina barn mat 
och kläder, och det var omöjligt att betala 
skolavgifter så mina barn gick inte i skolan.  
   – I början var jag skeptisk till att gå med  
i sparlåneklubben eftersom jag trodde att 
jag skulle förlora pengar. Men sen insåg jag 
att det faktiskt var en bra investering och att 
jag kunde öka mina inkomster snabbt. Idag 
driver jag ett företag där jag köper och säljer 
chitenges (en sorts saronger reds. anm). Varje 
månad åker jag till Lilongwe eller Blentyre 
och köper upp chitenges. Jag investerar 65 000 
MWK (cirka 780 kronor) och gör en vinst 
på 35 000 MWK. En del av pengarna åter-
investerar jag i sparlåneklubben. Jag är nu en 
självständig kvinna och mina barn säger att 
de inte märker att jag är ensamstående – jag 
försörjer familjen för två!

Prisca Mpousin
visar upp de chitenges hon 

säljer i sin verksamhet. 
Foto Ebba Thorén/IM

Ännu en kvinna  
benådad i El Salvador
Det är otroligt glädjande att kunna berätta att 
ytterligare en kvinna i El Salvador har benådats 
efter att ha suttit fängslad i tio år, dömd för 
mord efter ett missfall. IM bedriver, tillsam-
mans med ett flertal samarbetspartners, på-
verkansarbete för att åstadkomma förändring 
i landets abortlagstiftning och för att få de 
kvinnor som sitter fängslade friade.  
   IMs partners Colectiva Feminista och 
Fundación de Estudios para la Aplicación 
del Derecho (Fespad) kommer att fortsätta 
stötta kvinnan även efter frigivningen, både 
med psykologhjälp och med ekonomiskt stöd 
så att hon kan skapa sig en egen inkomst 
efterhand. Colectiva Feminista ger även  
psykosocialt stöd till kvinnans nu 15-åriga 
dotter, som levt tio år utan sin mamma. 
   – Flickan är väldigt glad över återföreningen 
med sin mamma, men hon är väldigt nervös 
eftersom hon inte har träffat henne på så 
många år och inte känner henne som person, 
berättar en företrädare för Colectiva Feminista.

3 582 
grundskoleelever fick  

under 2018 kunskap om sexuell 
och reproduktiv hälsa och  

rättigheter i de projekt som IMs  
partner Pies De Occidente  

driver i Guatemala.
Swisha  
din gåva till  

123 900 7063  
Ange ”IMgåva”
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RESULTAT

De hennatatuerade händerna  
tillhör Kusmawati, en kvinna  

från Natuwafolket i Nepal.  
Natuwa är ett minoritetsfolk som  

genom påverkansarbete och  
stöttning av IM har blivit erkänt som  

officiell folkgrupp av den nepalesiska 
regeringen. Det gör att de idag  

har id-handlingar och får tillgång  
till sjukvård och utbildning.

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

Tillsammans för 
Världens Barn!
Nu kan du engagera dig som frivillig insamlare för kampanjen  
Världens Barn 2019 som IM är en del av.

Är du intresserad, kontakta Hanna Ekblad, IM, 046-32 99 63  
eller Aldijana Tanovic, IM, 040-601 17 91.

Du kan också läsa mer om insamlingen på varldensbarn.se

Ett stort tack till alla er som tog er tid att svara på frågorna i  
Medmänsklighet nr 1 2019! Det är otroligt värdefullt för oss att höra  
era åsikter om tidningen så att vi kan fortsätta att utveckla den på bästa 
sätt. Vi förstår att namnet Medmänsklighet ligger många varmt om 
hjärtat, vilket är väldigt kul att höra eftersom det är ett ord som vi tycker 
sammanfattar mycket av det IM står för. Tidningen kommer därför även 
i fortsättningen stolt bära det namnet! Vi har lyssnat på era åsikter och 
gjort små justeringar, bland annat vad gäller läsbarhet och tydlighet, 
som vi hoppas ska uppskattas.  
   
Ett varmt tack också för all positiv respons och heja-rop!  
Vi vill fortsätta utvecklas tillsammans med er och ser fram emot  
att ni även i fortsättningen delar med er av era tankar och  
funderingar till redaktionen. Några röster:

”Medmänsklighet 
  – bättre namn kan inte finnas!”

”Jag vill läsa mer om IMs verksamheter 
  i Sverige/integrationsarbete.”

”Jag ser fram emot att läsa tidningen 
  när den kommer.”

”Fortsätt lek och var kreativa för att locka till läsning.”

Tack för alla 
era svar!

ENGAGEMANG

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

Har du gått på någon aktivitet efter att ha  fått information om den i ”Kalendariet”?
a. Ja
b. Nej
c. Nej, men jag har tipsat andra.

Har du engagerat dig i någon volontärverksamhet  efter att ha fått information om den i ”Du behövs”?
a. Ja
b. Nej
c. Nej, men jag har tipsat andra.

Vad tycker du om uppslaget ”IM i världen”  där vi med hjälp av en karta berättar vad vi  gör i olika delar av världen (se sidan 6–7)?
a. Jag läser den sidan och vill gärna ha den kvar!b. Jag tycker inte att den ger så mycket.Vi gör om tidningen.  Vad tycker du?

Har du några övriga tankar och  synpunkter om Medmänsklighet? 

Vad tycker du om namnet Medmänsklighet?
a.  Jag tycker mycket om det och vill ha det kvar!b.  Jag tycker tidningen ska byta namn.

Vilket/vilka områden vill du läsa mer om i tidningen?
a.  Kvinnors situation i världenb.  Barnäktenskap
c.  Humanium Metal
d.  Hur ungdomar bidrar till förändringe. IMs verksamheter i Sverige/integrationsarbetef.  IMs företagssamarbeten
g.  Verksamheten i något specifikt land – i så fall vilket?h.  IMs volontärverksamhet – hur kan jag engagera mig?i.  Agenda 2030 och FNs Globala målj.  Annat: Vi kommer att sammanställa alla svar och  resultatet ser du i årets tredje nummer av  tidningen som kommer ut i september. 

Stort tack för din medverkan!

Dags att uppdatera Medmänsklighet!

1

2

3

4

5

6
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ÅTERBRUK SKAPAR 
FÖRÄNDRING

E

Funderar du på att starta  
en second hand-butik eller  
har andra idéer om hur  
du kan engagera dig? 
Välkommen att kontakta 
Hanna Ekblad/IM på 
046-32 99 63

                          En halvtrappa ner i den vackra bygg-
                          naden på Spolegatan 10 i Lund är 
                          det liv och rörelse. Här håller second 
                          hand-butiken IM-tian till och försälj-
                          ningen är i full gång. Mellan tegel- 
valven trängs kläder med böcker och husgeråd. Här 
finns också smycken, skor och mycket annat som kan 
komma till nytta igen. Hållbarhet är nyckelordet och  
viljan att göra något bra för sina medmänniskor driv-
kraften. Överskottet från försäljningen går till IMs arbete 
för utsatta kvinnor och ungdomar runt om i världen.
   – 2018 gjorde vi en vinst på närmare 220 000 kronor 
och pengarna går rakt in i IMs projekt, berättar Boel 
Olsson som är samordnare för verksamheten sedan 
några månader tillbaka.
   Det är gott om kunder i butiken, och de flesta köper 
något. Förutom försäljning av second hand-varor finns 
en fikahörna där man kan sitta ner en stund, samtala 
eller kanske bläddra i någon av böckerna. 
  – IM-tian fungerar som socialt sammanhang både  
för kunder och volontärer, samtidigt bidrar vi både till 
en hållbar livsstil med minskat klimatavtryck och till att 
 
  

människor i utsatta situationer får stöd. Det här är som 
en liten pärla, säger Boel och ler.
   Butiken har funnits sedan 1992, och i den här lokalen 
sedan 1999. Den drivs helt och hållet av IMs volontärer. 
Omkring trettio personer hjälps åt med tvättning, stryk-
ning, försäljning och allt annat som behöver göras. 
   – Och vi vill gärna bli fler, säger Boel med eftertryck.  
   Själv gick hon i pension förra året och ville ha något  
meningsfullt att göra. 
   – Jag kom i kontakt med IM genom en arbetskamrat 
som lade ut ett upprop på intranätet på mitt jobb, det 
var just innan jag skulle gå i pension. Att jag kom in här 
är ett lyckokast, det är mycket trivsamt att vara inom 
IM, säger Boel som började som volontär i IM Fair  
Trade-butiken, men engagerade sig i IM-tian i samband  
med att den stängdes.
   – IM står för medmänsklighet och det är medmänskligt 
att ha ett hållbart tänk, säger Boel och skickar med den 
här uppmaningen till alla som är aktiva eller funderar 
på att engagera sig:
   – Starta en second hand-butik för IM! Det är en trevlig 
aktivitet och det bidrar till hållbarhet. Bara gör det!    

TEXT Åsa Bengtsson

Vill du bli volontär i IM-tian?  
    Kontakta Boel Olsson  
         på 0722-36 70 81

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



Bli medlem 
du också!

  medmänsklighet nr 3 / 2019   21

Du behövs
ENGAGERA DIG SOM VOLONTÄR I IMs VERK-
SAMHETER FÖR ÖMSESIDIG INTEGRATION. 

MALMÖ
Vi söker engagerade volontärer som vill vara med 
i vårt arbete genom att stötta kvinnor att ta steget 
närmare arbete eller studier och på sikt bli själv-
försörjande. Du är med och rekryterar deltagare, 
håller i presentationer/föreläsningar och i träffarna 
med kvinnorna. Dagtid, en gång i veckan i Malmö. 
Kontakt: aldijana.tanovic@imsweden.org  
eller 040-601 17 91

LUND
IM Lund söker etablerade svenska familjer eller 
personer som vill träffa nyanlända familjer inom 
ramen för Vänskapa-programmet för att umgås, 
träna språk och lära känna varandras koder. Man 
träffas ett par gånger i månaden, oftast kvällstid 
eller på helger. 
Kontakt: lennart.alkskog@me.com  
eller 0767-68 07 08

STOCKHOLM
Engagera dig för ett öppet Stockholm! Duo 
Stockholm söker etablerade svenskar som vill 
möta personer som är nya i Sverige. Ni träffas två 
gånger i månaden och får möjlighet till kostnads-
fria aktiviteter. Genom att mötas vinner ni båda 
nya erfarenheter och får nya kontakter. 
Kontakt: duo.stockholm@imsweden.org

GÖTEBORG
Volontärer behövs till Tala svenska-café, Läx-
hjälp, Move It (guidar nyanlända ungdomar till 
föreningslivet), Flyktingbesöksgruppen (besöker 
Migrationsverkets ankomstboende) och  
Info/eventgrupp.
Kontakt: region.vast@imsweden.org  
eller 031-42 45 95

DESTO TYNGRE VÄGER VÅRA ARGUMENT, OCH  
MÖJLIGHETERNA ATT PÅVERKA UTVECKLINGEN  
I SVERIGE OCH INTERNATIONELLT ÖKAR.

Ju fler vi är 

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

Är du redan medlem? 
Värva gärna en vän!

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

Nästa nummer av Medmänsklighet  
kommer ut i november.

På gång!
hittar du på imsweden.org/aktuellt/kalendarium

IMs kalendarium



          maj tog Lave Beck-Friis över IMs 
          ordförandeklubba efter Birthe Müller.  
          Han har gjort en snabb resa inom 
          organisationen. För drygt tre år sedan 
          blev han volontär i ”Tala-svenska”- 
gruppen i Göteborg, därefter styrelseledamot 
i staden och sedan ledamot i nationella styr-
elsen. Den nya ordföranden är en lösnings-
fokuserad och lugn person som ser ljust på 
IMs framtid. Men på tennisplanen kan han  
bli något av en McEnroe …
   Det var under hösten 2015 som Lave och 
hans fru anmälde sig till IMs lokalkontor i 
hemstaden Göteborg. Intresset för mänskliga 
rättigheter hade funnits hos honom sedan 
studietiden och IM kände han väl till sedan 
länge, bland annat var några nära släktingar, 
systrarna Leijonmarck, en gång i tiden aktiva 
inom organisationen.
   – Volontäruppdraget har gett både mig och 
min hustru jättemycket. Vi har fått många nya 
kontakter, både unga och gamla. Det är och 
har varit en förmån att få träffa människor 
man inte skulle träffat annars. Vi har lärt 
känna flera ensamkommande ungdomar, och 
en av dem har bott hos oss i ett år.

Vad har du för tankar och 
förhoppningar om IMs framtid?
   – Jag tror mycket på IM. Det är en organi-
sation förankrad i historien, och genom det 
dynamiska tankesätt som idag genomsyrar 
arbetet kommer IM spela en viktig roll även  
i framtiden. Med ett gott gensvar från Sida 
har vi även möjlighet att växa ytterligare. Jag 
ser mycket fram emot att få arbeta med IM 
framåt. Vi har också väldigt roligt i styrelsen, 
även om vi ibland arbetar med svåra frågor.

forts. nästa sida >

KONTAKT

E-post  styrelsen@imsweden.org
lave.beck-friis@imsweden.org

imsweden.org/styrelsenIM behövs
mer än 
någonsin!

TEXT Amanda Pietersen

I
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Foto Linus Edlund/IM

Fakta om Lave Beck-Friis

Familj: Hustrun Lotten, barn med familjer och fem barnbarn.

Född: I Stockholm 1947.

Bor: Sedan 1975 i Göteborg och på somrarna på ön Lyr i Bohuslän.

Yrke: Har varit bolagsjurist och advokat, specialiserad inom sjöfart. 
Har också varit engagerad inom svenska avdelningen av interna-
tionella juristkommissionen, ICJ, och arbetat med vikten av rättvisa 
rättegångar, fair trials. 

Läser just nu: Madeleine Albrights ”Fascism: En varning”.
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Röster från årsmötet 2019

Vill du läsa mer om årsmötet? 
Gå till imsweden.org/arsmotet

Vilka är utmaningarna?
   – Vi lever i en tid där populismen, 
egoismen och individualismen är 
stark. Så IM behövs mer än någonsin. 
Vi måste hålla ut och visa att vi vågar 
och kan, och vi måste synas mer och 
bli mer opinionsbildande. Som tur 
är finns här många goda krafter och 
IM består av en bra kombination av 
väldigt engagerade volontärer och 
medarbetare.

Är det någon fråga du 
känner extra för?
   – Jag funderar mycket över inte-
grationsfrågan. Där säger man ofta 
att det är politikernas fel, att de har 
misslyckats. Många människor ser  
inte att integrationen också är deras 
ansvar. Det vill jag ändra på. Nu när 
vi har haft vår inneboende har många 
vi känner insett att: ”jaha, kan man 
göra så”. Alla kan ju göra något och 
se till att nyanlända får träffa svenskar. 
Man kan bli mentor till exempel.

Vad gör dig arg?
   – Likgiltighet. Det irriterar mig 
väldigt.

Vad gör dig glad?
   – Barnbarnen och familjen. Att  
vara på landet och uppleva naturen, 
skönheten och tystnaden där. 
   Lave Beck-Friis kopplar ofta av med 
tennis. Tävlingsmänniska som han är 
gillar han inte att förlora men kan  
oftast hantera det. Så icke vid ett till-
fälle när han i frustration slängde sin 
racket i marken efter matchen så att 
den gick mitt itu. Plötsligt upptäcker 
han att flera barn förundrat står och 
studerar den arge mannen. 
   – Det kändes inte så lämpligt. Där 
var jag ingen förebild, konstaterar 
Lave Beck-Friis.

Från och med nästa nummer  
av Medmänsklighet kommer  
Lave Beck-Friis att medverka  
med en krönika i varje nummer.

I maj var det årsmöte i Örebro. Vi bad några av ombuden svara på två frågor:

1   Vad tycker du om årsmötet?
2   Vad tycker du om IMs nya strategi?

Nasrin Ebrahimi, 24 år, Stockholm, 2:a årsmötet.
1   – Det är kul att träffa nya människor. Det var inte så många unga förra året,  
det är fler i år. Viktigaste frågan för mig är föreningarnas roll och vilket stöd de  
ska få. Hur samarbetet ska se ut.
2   – Det är bra att IM stärker individer att bli mer självförsörjande, särskilt att 
kvinnor får mer makt och utbildning. 

Marianne Fridh, 77 år, Umeå, 1:a årsmötet. 
1   – Det har varit givande och lugnande. Det var så infekterat när affärerna  
skulle stänga. Jag jobbade i IM Fair Trade-butiken i 18 år och affären var  
en central punkt för oss i mötet med medlemmarna. Men jag förstår tanken. 
2   – Strategin är väl genomtänkt men allt kan inte hända över en natt. Vi måste  
tro på den och hjälpas åt att gå framåt och stå enade i vår värdegrund. Att  
gå ut med Brittas tankar om medmänsklighet är viktigt i vår tid av stor splittring.

 Samir Kadic, 28 år, Göteborg, 1:a årsmötet.
1   – Det är intressant att lyssna och förstå olika perspektiv, infallsvinklar och 
själva strukturen, hur andra jobbar. 
2   – Det är bra att lokalföreningar får större inflytande, men de får också  
mycket jobb. Vi får se hur vi lyckas axla de nya rollerna och göra det hållbart. 

Viktoria Aspenberg, 66 år, Nyköping, 4:e årsmötet.
1   – Jag har precis varit på påverkanstorget om lokalföreningarnas roll. Det  
känns bra. Det är högt i tak och det kom fram frustration och kritik men alla är  
väldigt engagerade. Det var väldigt roligt att se filmerna från lokalföreningarna, 
man blir väldigt inspirerad och får nya tankar och ny energi att ta med hem.
2   – Det är en sorg för de som haft butik. Men i lokalföreningarna har man  
svårare att se det som nationella styrelsen ser. Man får ha tillförsikt men också  
vara vaksam och mån om att hålla kanalerna till lokalföreningarna öppna.

Jonas Pantelidis, 33 år, Malmö, 1:a årsmötet.
1   – För mig som är ny inom IM är det kul att träffa andra, få inblick, träffa  
styrelsen, se vad som görs i andra föreningar. Här är bra nätverkande. 
2   – Det är tråkigt att IM Fair Trade-butiken i centrala Malmö försvunnit men  
jag förstår att man måste effektivisera. Det är viktigt att göra ändringar och  
ta strategiska beslut som gör att arbetet håller i längden.

Eva Bång-Sjögren, 75 år, Växjö, 1:a årsmötet. 
1   – Det är stort och mycket, men det känns strukturerat och bra. Det är  
givande att vara här, det är god mat, snyggt ställe, trevligt att prata med  
nya människor. Suverän ordförande. 
2   – Jag tänker mest på IM i Växjö och där tycker jag att vi är rätt duktiga, vi  
bakar och är aktiva. Jag har varit med i fem år. Det är också kul att se resultaten  
av vad IM gör på andra ställen och jag beundrar dem som jobbar utomlands.



Engagera dig för en 
medmänsklig värld. 
Bli månadsgivare.

Var med och ge kvinnor som  
gifts bort som barn en ny chans  
till utbildning. Du behövs!

imsweden.org
Foto Malin Kihlström/IM


