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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
Gatuförsäljare i Panajachel, Guatemala. Människor  
som arbetar inom den informella sektorn har drabbats  
hårt av nedstängningarna under coronakrisen. 
Foto: Jorge Estuardo De León Mogollón. 
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TEMA | DEN GLOBALA KRISEN

Under våren och sommaren har coronapandemin svept över 
världen och förändrat förutsättningarna för vårt och våra sam- 
arbetspartners arbete. Nedstängning av länder och begränsade 
möjligheter att träffas kunde ha blivit stora hinder men istället har 
medarbetare och volontärer hittat kreativa lösningar och många 
verksamheter har flyttat in i digitala kanaler. Under krisen har  
vi också bidragit med humanitärt stöd till människor i nöd och  
bland annat delat ut matpaket och andra förnödenheter.

INCIDEJOVEN KÄMPAR FÖR FLICKORS  
OCH KVINNORS RÄTTIGHETER 

I Guatemala är kvinnors rättigheter, jämställdhet och demokrati 
farliga frågor och våld hör till vardagen. I den här osäkra miljön 
kämpar IMs samarbetspartner Incidejoven som drivs av ungdomar, 
till största delen unga kvinnor, för att förändra det.

HUSSEIN FICK EN AKTIV FRITID

Genom IMs projekt Aktiv Fritid fick Hussien El-Musawi stöd av  
en volontär att komma iväg till en fritidsaktivitet. Han valde att  
prova på brottning. Barnkonventionen som nu är svensk lag  
betonar allas rätt till en aktiv fritid men många nyanlända barn 
kommer inte in i föreningslivet. Det vill vi ändra på!
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Demokratin  
hotad under 
pandemin

                       arbetar med två övergripande  
                       långsiktiga mål: full jämlikhet och 
                       stark demokrati. Vi ser dem som  
en förutsättning för att det ska vara möjligt att  
bekämpa fattigdom och utanförskap i världen.  
I en stark demokrati kan människor tänka och 
tycka vad de vill utan att tystas eller drabbas av 
repressalier. En annan demokratisk grundtanke 
är att alla är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. IMs arbete handlar om att säkra det 
här demokratiska utrymmet och att bygga ett 
starkt civilsamhälle (läs mer om civilsamhället 
på sidan 5).
   Civilsamhället spelar en viktig roll i den 
demokratiska utvecklingen. Olika icke-statliga 
organisationer, som IM, är med och utvecklar 
demokratin och säkrar de mänskliga rättig- 
heterna runt om i världen varje dag. Det ser  
vi i vårt eget arbete i Sverige, men kanske ännu 
tydligare hos våra partnerorganisationer runt 
om i världen.  
   På många håll ser vi hur auktoritära politiker 
försöker inskränka civilsamhällets möjlighet att 
verka. Enligt forskare vid Göteborgs universitet 
hotas det demokratiska utrymmet i 48 länder på 
grund av åtgärder under coronapandemin. Det 
finns en stor risk att de inskränkningar som 
gjorts av demokratiska och mänskliga rättigheter  
inte tas bort när pandemin är över.  
   Några exempel på hur IM med partners  
arbetar mot detta: i Malawi har våra partner- 
organisationer bidragit till att ett korrupt 

val gjordes om och blev till en framgång för 
demokratin. I Ukraina ställer vi krav på att 
människor ska få sina rättigheter tillgodosedda 
under krisen, till exempel att kunna ta del av 
nyheter även om du har hörsel- eller synned-
sättning. I Palestina säkerställer vi att kvinnors 
integritet respekteras i karantäncenter. I El 
Salvador kräver vi att regeringen garanterar 
kvinnor och ungdomar ett liv fritt från våld 
(läs mer på sidorna 4–13). 
   I Sverige kräver IM tillsammans med andra 
organisationer att riksdag och regering stöttar  
civilsamhällets kamp för demokrati och 
mänskliga rättigheter, samt att Sverige står upp 
för de människorättsförsvarare som möter hat 
och hot. Det gäller inte minst de som försvarar 
kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Vi 
vill också att regeringen kräver att EUs nya 
handlingsplan om mänskliga rättigheter och 
demokrati får ett tydligt uppdrag att motverka  
det krympande demokratiska utrymmet i  
spåren av coronakrisen. 
   Tillsammans med våra partners runt om i 
världen fortsätter vi att stå upp för demokrati, 
mänskliga rättigheter samt ett fritt och starkt 
civilsamhälle. Detta är inte minst viktigt nu 
under pandemin. Välkommen med! 

Martin Nihlgård, Generalsekreterare
martin.nihlgard@imsweden.org

Foto: Malin Kihlström

IM
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Foto: Youth Media Center  

tema 
Den globala  
krisen
– nu behövs
civilsamhället 
mer än någonsin
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Världen är sig inte lik. Coronaviruset 
har dragit fram över kontinenterna 
och under våren stängdes länder  
ner på ett sätt som vi aldrig har sett  
i modern tid. Både viruset och ned-
stängningarna har fått förödande  
effekter för människor och samhällen.

                          rots dystra rapporter och skräm-
                          mande statistik har en sak varit 
                         tydlig under coronapandemin – 
                         hur viktigt det är med starka 
                         civilsamhällen för att klara sig 
genom en kris. Vi har sett det både här hemma, 
där människor organiserar sig för att hjälpa 
utsatta grupper, och ute i världen där gräsrots- 
organisationer når ut till grupper i samhällets 
utkanter som ofta glöms bort av regeringar och 
myndigheter när länder stängs ner.
   Temat för det här numret av Medmänsklighet 
är just civilsamhällets roll under den globala 
krisen. Genom exempel från våra verksamhets-
områden vill vi visa hur IM tillsammans med 
partners har stöttat utsatta grupper under 
krisen. Vi vill också visa hur du, genom ditt  
engagemang i IM, är en viktig del av det svenska 
civilsamhället och är med och gör skillnad, 
både här hemma och långt borta. Just nu är ditt 
stöd viktigare än någonsin.

Civilsamhället: 
På IM pratar vi mycket om civilsamhället 
och civilsamhällets viktiga roll. Men vad 
betyder det egentligen? 

Civilsamhället definieras som en arena, 
skild från staten, marknaden och det en-
skilda hushållet, där människor, grupper 
och organisationer agerar tillsammans 
för gemensamma intressen. IM är en 
sådan organisation, precis som alla de 
partnerorganisationer vi arbetar med runt 
om i världen. Det civila samhället har stor 
betydelse för demokratin – för att säker-
ställa att alla människor kan ta del av sina 
rättigheter och göra sina röster hörda.

Text: Malin Kihlström

T



Utdelning av hygienartiklar vid 
hälsocenter i Zambia. Foto: NGOCC
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Coronakrisen har förvärrat det redan svåra  
läget i södra Afrika. I Zimbabwe saknar ungefär 
var tredje person på landsbygden tillräckligt 
med mat som en direkt följd av extrem torka 
föregående år och cyklonen Idais framfart, och 
årets skördar riskerar också att bli katastrofalt 
dåliga. På grund av nedstängningarna är all 
gatuhandel i regionen förbjuden, vilket gör att 
människor som är beroende av daglönearbete 
saknar möjlighet att försörja sig. Med ökad 
fattigdom kommer en ökad risk för tvångs- 
äktenskap och tidiga graviditeter, och vi ser  
hur sexhandel och trafficking ökar. Utsatta 
grupper, som kvinnor, barn och människor 
med funktionsnedsättningar drabbas hårdast 
av coronakrisen och IM, tillsammans med  
partnerorganisationer i regionen, arbetar för att 
stötta de här grupperna. Här är några exempel. 

Utdelning av förnödenheter
Tillsammans med vår partner NGOCC i 
Zambia har vi delat ut vattentankar, flytande 
såpa och desinficeringsmedel till hälsocenter 
i Mwenda, Mukoshi och Mukanga. Det är 
områden som drabbades hårt under förra årets 
översvämningar och många människor har 
fortfarande inte kunnat återvända till sina hem. 
Vi har därför också delat ut kläder, skor och 
hygienartiklar till de som drabbats av över-
svämningarna.

Information på teckenspråk
Människor med funktionsnedsättningar riskerar 
att inte få tillgång till korrekt information 
under en samhällskris. Vår partner Deaf  
Zimbabwe Trust har under hela pandemin  
arbetat intensivt med att sprida information 
om coronaviruset på teckenspråk. I filmer på 
sin Facebooksida och i olika informations-
kampanjer delar organisationen kunskap och 
fakta om viruset till personer som är döva eller 
hörselskadade. Det här är ett viktigt arbete  

som gör att en utsatt grupp kan ta del av livs-
viktig samhällsinformation.

Arbetet mot barnäktenskap intensifieras
Enligt en rapport från Mangochidistriktet i 
Malawi blev cirka 7 300 flickor under 18 år i 
området gravida under perioden januari till 
juni i år. Det är 1 039 fler än samma period 
förra året. 166 av flickorna är mellan 10 och 14 
år. Orsaken till de höga siffrorna är att fattig-
domen i landet har ökat till följd av corona-
pandemin, vilket bidrar till tidiga, arrangerade 
äktenskap, samt att skolorna hålls stängda.
   Tillsammans med ett flertal samarbetspartners 
i Malawi bedriver vi verksamheter för att mot-
verka tidiga graviditeter och barnäktenskap. 
Just nu intensifierar vi vårt arbete, bland annat 
genom projektet ”Rise up, Speak Out and Act 
Against Child Marriage” som vår partner  
Centre for Youth Empowerment and Civic 
Education (CYECE) driver, samt ett projekt i 
regi av vår partner Wolrec som utbildar lokala 
journalister att rapportera om sexuella över-
grepp på flickor och kvinnor.
 

Södra Afrika 

Malawi, Swaziland,  
Zambia, Zimbabwe
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I en region som redan innan pandemin slog  
till kämpade med fattigdom, infrastruktur- 
problem, politisk och ekonomisk instabilitet  
och hög arbetslöshet har coronakrisen förvärrat  
situationen. Ländernas redan hårt ansträngda 
sjukvård riskerar att kollapsa. Utegångsförbud 
och nedstängningar försätter människor i des-
perata situationer utan inkomst och förnöden-
heter, och våld mot kvinnor och barn eskalerar. 
IM arbetar tillsammans med partnerorganisa-
tioner i regionen för att skydda de mänskliga 
rättigheterna under pandemin med särskilt 
fokus på kvinnor, ungdomar och personer med 
funktionsnedsättningar.

Fokus på kvinnors rättigheter
Våra palestinska partners har snabbt anpassat 
sina verksamheter för att möta de ökade hoten 
mot kvinnors rättigheter som blivit en följd av 
coronapandemin och det rådande utegångs- 
förbudet.
   Här är några exempel på vad IM tillsammans 
med partners arbetar med i Palestina just nu:
   – delar ut broschyrer med information om 
det ökade våldet mot kvinnor och barn och 
delar ut dem tillsammans med nödpaket inne-
hållandes mat och medicin.
   – öppnar telefonlinjer dit folk kan ringa  
och rapportera våld mot kvinnor och barn.
   – gör hembesök med läkare och gynekologer.
   – delar ut hygienkit till unga kvinnor och 
kvinnor med funktionsnedsättningar.
   – ger utbildningar online för kvinnor.
   – visar pjäser online om bland annat heders- 
mord.
   – kontrollerar standarden i karantäncenter, 
bland annat för att se till att kvinnors integritet 
respekteras vid undersökningar.

Första hjälpen-team i Betlehem
I Betlehem, där det har rått totalt utegångs-
förbud under pandemin, har det varit svårt 
för människor att få tillgång till hälso- och 

sjukvård. IMs partner The Palestinian Medical 
Relief Society (PMRS) startade tidigt under 
pandemin ett första hjälpen-team som har fått 
tillåtelse att göra hembesök för att bland annat 
behandla sår och göra hälsoundersökningar. De 
passar också på att sprida kunskap om covid-19 
och har möjlighet att hitta nya fall, vilket kan 
bidra till att minska spridningen.

Övervakning av situation i karantäncenter
Genom vår partner Ramallah Center for Human 
Rights Studies (RCHRS) övervakar vi förhåll- 
andena i de karantäncenter som satts upp i Gaza  
och på Västbanken. RCHRS har besökt center på 
Västbanken, men i Gaza har de hindrats inträde  
och där får de förlita sig på vittnesmål från män-
niskor som släppts ut. Enligt vittnesmålen är  
förhållandena i centrerna fruktansvärda och de 
liknar mer fängelser än något annat. Bland annat  
saknas mat och hygienartiklar. Om någon för-
söker lämna riskerar de att bli skjutna. RCHRS 
har vidtagit åtgärder, bland annat genom skriv- 
elser till myndigheter och genom att koppla in 
andra partners som bistår med humanitär hjälp.

Mellanöstern

Utsmugglade bilder visar situationen i karantäncenter i Gaza. 
Foto publicerat med tillstånd av RCHRS.

”Det har varit svårt  
för människor att få hälso-  

och sjukvård”.

Jordanien, Libanon
Palestina



”Bristen på rent  
vatten är ett stort  

problem under  
coronapandemin.”
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Både El Salvador och Guatemala har drabbats 
hårt av både viruset och av de effekter som 
pandemin har medfört. Till följd av nedstäng-
ningar och utegångsförbud har både våld i 
hemmet och arbetsbördan för kvinnor ökat, 
likaså antalet barngraviditeter. Hälsokontroller 
för gravida prioriteras bort och antalet dödsfall 
på grund av graviditet och förlossning ökar när 
alla insatser fokuseras på pandemin. De redan 
relativt svaga sjukvårdssystemen i länderna 
hotar att kollapsa totalt när spridningen av 
viruset ökar.
   Vi har sett ett ökat antal arresteringar av 
människorättsförsvarare och aktivister som 
tillhör minoritetsgrupper när regeringarna  
tar tillfället i akt att inskränka olika gruppers 
rättigheter. Detta försvårar den redan svaga 
demokratiska utvecklingen i länderna. IM 
fokuserar mycket av arbetet i regionen på  
försvar av de mänskliga rättigheterna samt  
på att förebygga våld och övergrepp.

Barngraviditeter ökar
En rapport från myndigheterna i Guatemala 
visar att 1 962 graviditeter hos flickor i åldrarna 
10–14 år registrerades mellan 1 januari och 
20 maj i år. Räknar man in graviditeter bland 
ungdomar mellan 14 och 19 år registrerades 
nästan 47 000 graviditeter under samma tid. 
En bidragande orsak till de höga siffrorna är 
coronapandemin. På grund av nedstängningen 
av landet har fattigdomen ökat, skolor stängts 
och förebyggande program mot barngraviditeter 
har avstannat. 
  IM arbetar tillsammans med Incidejoven i 
Guatemala för att motverka barn- och ung-
domsgraviditeter. Bland annat intensifierar vi 
just nu påverkansarbetet mot myndigheterna 
i landet och vi fortsätter vårt pågående arbete 
med att stärka ungdomar i kunskaper om  
sina kroppar och sina rättigheter.

Centralamerika

1. Bilar desinficeras för att hindra smittspridning. Foto: Jorge Estuardo De León Mogollón.

2. Bristen på rent vatten i El Salvador är ett stort problem under 
    coronapandemin. 

3. Munskydd och temperaturmätning är vapen i kampen mot smittan. 
    Foto: Jorge Estuardo De León Mogollón.

1 2

El Salvador, Guatemala
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Insatser mot könsbaserat våld
I El Salvador arbetar IM tillsammans med  
Colectiva Feminista, en feministisk organisation 
som arbetar för kvinnors rättigheter och frågor 
som rör sexuell och reproduktiv hälsa. För att 
stötta kvinnor under pandemin har organisa-
tionen öppnat en stödlinje dit kvinnor som 
utsatts för våld kan ringa, och de sänder ett 
radioprogram som sprider kunskap om hur 
coronakrisen påverkar situationen för kvinnor, 
flickor och ungdomar. 
   Organisationen arbetar också med påverkans-
arbete och har skickat en skrivelse till regeringen 
där de kräver att kvinnor och ungdomar ska 
garanteras ett liv fritt från våld och övergrepp. 

Krav på rent vatten
I El Salvador har bara 89 procent av befolk-
ningen tillgång till rent vatten, och i de mer 
avlägsna delarna är siffran 77 procent. Risken 
för att coronaviruset ska få stor spridning är 

därför hög eftersom det saknas möjligheter  
att tvätta händerna ordentligt och hålla på 
hygienföreskrifter.
   Vår partner La Fundación de Estudios para  
la Aplicación del Derecho (Fespad) kräver  
att El Salvadors myndigheter tar fram en plan  
för hur de ska säkerställa rent vatten åt hela  
befolkningen och att de måste investera i  
infrastrukturen för vatten så att landet ska  
klara av pandemier liknande denna.

3

”En rapport från  
myndigheterna visar att 

1 962 graviditeter hos 
flickor i åldrarna 10–14 år 

registrerades mellan 
1 januari och 20 maj 

i år.”
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Sydasien är den region i världen där det bor 
flest fattiga människor och när länderna  
stängde ner framkallade det en våg av folk- 
förflyttningar som ingen hade räknat med. 
I både Indien och Nepal jobbar många 
människor i storstäderna som daglönare, men  
när allt stängde ner och arbetstillfällena försvann 
började de bege sig hem till sina byar. Många 
har dött på vägarna och risken för smitt- 
spridning ökar. Ett stort antal människor har 
därför tvingats in i karantäncenter där det 
råder närmast omänskliga omständigheter.
   Nepal har en mycket stor mängd migrant- 
arbetare som arbetar i exempelvis Qatar och 
Förenade Arabemiraten. De kan nu inte skicka 
hem pengar (så kallade remitteringar som 
utgör cirka 26 procent av landets BNP) och 
de har inte heller någon möjlighet att vare sig 
försörja sig eller ta sig hem. 
   IM arbetar just nu tillsammans med partners 
i Sydasien för att dels göra akutinsatser, dels  
arbeta för att de mänskliga rättigheterna efter-
levs både under krisen och på lång sikt. 

Utdelning av nödpaket
160 familjer som tillhör det utsatta Natuwa-
folket i södra Nepal riskerade akut hungersnöd 
på grund av att deras i vanliga fall minimala in-
komstmöjligheter försvann när landet stängdes 
ner. Vår partner Siddhartha Social Development 
Centre (SSDC), som under många år stöttat 
Natuwafolket i övergången från nomadliv till 
bofast tillvaro, slog larm och IM initierade en 
akutinsamling. I två omgångar kunde vi dela ut 
nödpaket med bland annat ris, linser, tvättmedel, 
tvål, vetemjöl och salt. Basvarorna gjorde det 
möjligt för familjerna att klara sig tills regeringen  
hann sätta in stödåtgärder.

Mediakampanj för utsattas rättigheter
Jagaran Media Center har, med stöd av IM, 
under flera månader drivit en kampanj i radio, 
tv och sociala medier i Nepal. Syftet är att nå ut 
till de mest utsatta grupperna i samhället, bland 
annat daliter (”de oberörbara” enligt kast- 
systemet) och människor med funktionsned-
sättningar, med information kring covid-19 

Sydasien

1

Indien, Nepal
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”Att leva i lockdown är 
som att vara i ett fängelse. 
Vi tillbringar all vår tid 
inomhus. Vi älskar att 

arbeta men nu är vi 
instängda och kan inte 

försörja oss.”

och att se till att deras rättigheter uppmärksam-
mas under krisen. Saker som tas upp i kampanjen 
är bland annat:
   – Information kring var och när regeringens 
nödhjälp delas ut.
   – Uppmaning om att rapportera fall av  
diskriminering och våld under pandemin.
   – Information kring smittspridning och hygien.
En del av kampanjen går också ut på att få ut 
information till grupper som inte har tillgång 
till någon sorts media, bland annat genom 
gatuteater och utdelning av flyers.

Fair trade-producenter oroliga 
för framtiden
”Att leva i lockdown är som att vara i ett fängelse. 
Vi tillbringar all vår tid inomhus. Vi älskar att 
arbeta men nu är vi instängda och kan inte 
försörja oss.”
   Coronapandemin har förändrat livet för 
familjen Singh som lever och arbetar i en  
leprakoloni fem timmars bilväg från Delhi i 
Indien. Flera av familjemedlemmarna arbetar

för IMs partner Maximising Employment to 
Serve the Handicapped (Mesh) som är en fair 
trade-producent där de i vanliga fall väver dukar 
och handdukar som sedan exporteras över hela 
världen. Tack vare en fond som arbetarna har 
sparat pengar i kan de överleva krisen. Men de 
är oroliga för framtiden: ”Vi är beroende av 
vävningen. Det är familjens enda inkomstkälla.”
   IM stöttar fair trade-producenter världen över 
så att de kan skapa försörjningsmöjligheter för 
utsatta människor – även efter krisen.

2

1. SSDC delar ut nödpaket till Natuwafolket i Nepal. Foto: SSDC 

2. Soni Kumal från IMs partnerorganisation Swan delar ut nödpaket  
i Dang-distriktet, Nepal. Foto: Sita Chaudhary/Swan
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TEMA: Den globala krisen

Under en samhällskris är det stor risk att 
många människor lämnas utanför. I Moldavien  
och Ukraina arbetar våra partners för att 
utsatta grupper ska få sina rättigheter tillgodo-
sedda. En studie som IMs partners Keystone 
och AOPD nyligen har genomfört visar bland 
annat att människor med funktionsnedsätt-
ningar saknar tillförlitlig information kring 
coronaviruset. De efterfrågar också juridisk 
rådgivning för att kunna ta del av sina rättigheter 
när samhället stängs ner. Studien visar även att 
mer än hälften av de tillfrågade har drabbats 
både socialt och ekonomiskt av pandemin.  
27 procent uppger att de känner sig ignorerade 
av myndigheterna under den pågående krisen. 
Detta visar att det finns ett stort tomrum som 
civilsamhället måste fylla. Här är några exempel 
på vad IM tillsammans med partners har gjort 
under krisen:

Flashmob av barn med autism
I april var det World Autism Awareness Day och 
barn med autism i Moldavien var fast beslutna 
att sprida budskapet om den neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningen trots coronakarantänen. 
Genom vår partner SOS Autism organiserade 
de en flashmob på nätet. Via sina föräldrars 
Facebooksidor spred de sina teckningar med 
blå regnbågar och taggarna #stamacasa (stanna 
hemma) och #sosautism.
   SOS Autism ville inte låta coronaviruset hindra 
barnen att sprida budskapet. ”Dagen är för 
viktig för att ignoreras”, skrev organisationen  
på sin Facebook.
   På en av teckningarna står det ”Idag är det vår 
dag, kära mamma. Jag växte upp med dig.  
Du visade mig att livet kan vara på ett annat 
sätt – tack.”

Ungdomar diskuterar coronakrisen
IM är med och skapar möjligheter för unga 
personer i Moldavien att via nätbaserade 

sändningar diskutera corona och livet i isole-
ring. Genom vår partner Youth Media Center 
(YMC) är vi med och arrangerar livesända 
event på Facebook varje torsdag där ungdomar  
pratar om hur pandemin påverkar deras 
livssituation. Experter bjuds in och samtalen 
handlar bland annat om mental hälsa, distans- 
undervisning och hur man kan behålla en 
hälsosam livsstil under isoleringen.
   Syftet med initiativet är att ungdomar ska  
få en möjlighet att göra sina röster hörda även 
under den pressade situation som råder. Att 
just stärka ungdomar och deras rättigheter är 
en viktig del av IMs arbete världen över.

Diskriminering synliggörs
I en rapport från våra partners i östra Europa 
synliggörs diskrimineringen av utsatta grupper 
under coronakrisen. Rapporten pekar bland 
annat på att:
   – det saknas teckentolk vid presskonferenser.
   – människor med hörselnedsättningar kan ha 
svårt att följa med i textning i media eftersom 
meningarna och språket är för komplicerat  
(de har ofta lärt sig ett ordfattigt språk och är 
beroende av teckenspråk för att kommunicera).
   – synskadade kan inte ta del av skrivna nyheter.
   – människor med intellektuella funktions-
nedsättningar kan ha svårt att tillgodogöra sig 
information kring hygien och sociala restriktioner.

Östra Europa

För att uppmärksamma World Autism Awareness Day organiserade 
vår partner SOS Autism en virtuell flashmob för barn. Foto: SOS Autism

Moldavien, Rumänien,
Ukraina
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”Det finns möjlighet att  
vi fortsätter digitala möten  

även när krisen är över.”

I Sverige har vi sett hur coronapandemin har 
påverkat utsatta grupper genom att öka exklu-
dering och utanförskap. Människor som är nya 
i det svenska samhället har ofta jobb som inte 
går att utföra hemifrån och många upplever att 
det är svårt att ta del av viktig samhällsinforma-
tion. På grund av dessa strukturella problem är 
utrikesfödda överrepresenterade i den svenska 
coronastatistiken.
   Eftersom vi har varit tvungna att stänga de 
flesta fysiska mötesplatser som våra verksam-
heter för integration bygger på, har vi varit 
tvungna att hitta digitala lösningar för att  
kunna erbjuda kontinuerligt stöd till våra del-
tagare. Flera av lösningarna har blivit så lyckade 
att vi kommer att fortsätta erbjuda dem även i 
digital form framöver med förhoppning om att 
kunna nå ännu fler deltagare i utsatta grupper. 

RådRum
Under våren började vi driva vår rådgivnings-
verksamhet RådRum – vår verksamhet där 
vi erbjuder samhällsrådgivning – via mejl, 
WhatsApp och telefon istället för på våra 
fysiska mötesplatser. Det har visat sig vara ett 
framgångsrikt koncept och det finns möjlighet 
att vi fortsätter med digitala möten även när 
krisen är över.

Kvinnokraft
Även i projektet Kvinnokraft i Malmö har 
vi fått stänga våra fysiska mötesplatser, men 
träffarna fortsätter på WhatsApp. För att del-
tagarna inte ska förlora möjligheten att träna 
svenska i dessa tider av isolering har vi också 
börjat matcha volontärer och deltagare som 
pratar i telefon med varandra 15 minuter  
varje dag.

Läxhjälp
Både i Lund och i Göteborg har volontärer 
börjar erbjuda Läxhjälp online. I Lund erbjuds 
läxhjälpen via verktyget Google Hangouts 
medan Göteborgs volontärer använder sig av 
en blandning av Zoom, Skype, Facetime, mejl, 
Whatsapp och vanlig telefon. IMs Läxhjälp 
vänder sig till både elever i grundskolan och  
för ungdomar i Språkintroduktion (SPRI)  
och deltagare i Svenska för invandrare (SFI).

Utbildning i antirasism
IMs antirasism-utbildning blev också digital 
under våren och under två träffar i april  
och maj diskuterade vi bland annat ämnen  
som rasism kopplat till makt och inflytande,  
rasismens uttryck idag och antirasistiska  
handlingar och den egna positionen.

För mer information om våra digitala verk- 
samheter se imsweden.org

Sverige

RådRum är en av de verksamheter som flyttats online  
under coronapandemin. Foto: Malin Kihlström/IM 
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Montserrat Deu Pons, Centralamerika 
(Guatemala, El Salvador)

1. Situationen är fortfarande väldigt oroande 
och förvirrande. Spridningstakten har inte 
minskat, och sjukvården är nära kollaps. Trots 
att samhället gradvis öppnats upp efter fyra 
månaders nedstängning ser vi alltmer tydligt  
sidoeffekterna, med undernäring bland barn, 
dramatisk ökning av våld mot kvinnor i 
hemmet inklusive kvinnomord, och våld mot 
människorättsförsvarare. Vi är mycket oroade 
över både ökad fattigdom och begränsningar  
av demokrati och mänskliga rättigheter.

2. Kvinnor, personer med funktionshinder, 
hbtqi-personer, återvändande migranter.

3. Vi har många aktiviteter som fokuserar på 
mobilisering, att människor går ihop för att 
förändra sin situation, och de håller precis på 
att starta nu när samhället öppnas lite mer igen. 
Men mycket flyttar också online. Något som  
varit väldigt positivt är hur många partners 
fokuserat på matsäkerhet, inte minst på 
landsbygden. Det har inneburit att familjer 
och samhällen faktiskt har haft mat på bordet 
under den här perioden.

Ann Jonsson, Mellanöstern 
(Jordanien, Libanon, Palestina)

1. Situationen förblir extremt ansträngd,  
med nedstängning och undantagstillstånd i 
både Jordanien och Palestina. I Libanon har  
en redan dålig situation närmat sig kollaps efter 
explosionen i hamnen nyligen. När regeringen 
nu avgått finns ännu sämre möjligheter att 
hantera covid-19.

2. Ungdomar, kvinnor, människor på flykt, 
daglönearbetare, personer med funktionsned-
sättningar, arbetande inom turismsektorn, 
artister, frilansare, äldre.

3. Vi fick anpassa oss och tänka om, och göra 
saker annorlunda. IM och våra partners har visat 
enorm uthållighet och villighet till det, och 
klarat det bra. I vissa fall har nya metoder gjort 
att vi till och med nått fler i våra målgrupper.

För att få en uppdatering kring läget efter sommaren  
har vi ställt tre frågor till IMs personal runt om i världen.  
Intervjuerna ägde rum 9–13 augusti 2020. 

Corona-situationen 
i IMs länder just nu

1. Hur är situationen i din region just nu?
2. Vilka grupper drabbas hårdast?
3. Hur påverkas IMs verksamhet?

Text: Erik Törner
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Silvia Apostol, Östeuropa 
(Moldavien, Rumänien, Ukraina)

1. Jag vet ju att vissa länder i Europa har börjat 
öppna upp mer och att situationen är bättre, 
men så är det inte alls här. Tvärtom – siffrorna 
i både Moldavien, där jag bor, och i Rumänien 
och Ukraina är de högsta hittills. Vi är i den så 
kallade ”Röda zonen”.

2. Personer med funktionsnedsättningar, unga 
föräldrar, ensamboende föräldrar.

3. Det är stora utmaningar förstås och aktiviteter 
genomförs på nya sätt. Jag är generellt väldigt 
imponerad över resultaten. En sak är särskilt 
bra, utbildning brukar vara en stängd fråga som 
inte kan diskuteras men det har ändrats i denna 
ansträngda situation. Utbildning debatteras nu  
livligt. Nya idéer och nya metoder kommer fram, 
och både våra partners och föräldrar och elever 
själva tillåts att påverka, vilket är fantastiskt!

Isha Banerjee, Sydasien 
(Indien, Nepal)

1. Miljontals människor är mycket hårt 
drabbade. Fattigdomen skenar och varje dag 
innebär stora problem att klara sig. Vi har 
ändå lämnat den totala nedstängningen i båda 
länderna, även om det är väldigt olika utveckling 
i olika områden. I Nepal finns dessutom stora 
frågetecken kring hur många som faktiskt är 
drabbade, testningen fungerar inte alls och 
staten och dess system är generellt svagare än  
i Indien. 

2. Barn i fattiga familjer, migrantarbetare, 
daglönearbetare. 

3. När allt bara stannade fick vi direkt ställa 
om, arbeta med humanitärt stöd och stötta 

människor i deras strävan att hålla sig friska 
och hindra smittspridning – sanitet, vatten, 
masker, handskar, med mera. Vissa aktiviteter 
har fått pausas eller ställas in, men framförallt 
har vi ställt om, gjort saker annorlunda och lärt 
oss mycket värdefullt kring digital kommuni-
kation.

Dalitso Kubalasa, Södra Afrika 
(Malawi, Swaziland, Zambia, 
Zimbabwe)

1. I hela regionen fortsätter siffrorna att stiga, 
och i takt med att coronaviruset sprids för-
djupas fattigdomen och en både politisk och 
ekonomisk kris i framförallt Zimbabwe. Det 
är olyckligt att en del åtgärder, som skolstäng-
ningar, nu utlöser nya utmaningar – särskilt 
för de allra mest utsatta och marginaliserade. 
Tonårsgraviditeterna ökar, barnäktenskap ökar, 
och tyvärr kan en sådan lista av försämringar 
göras lång. Den allmänna uppfattningen  
är att myndigheterna har agerat bristfälligt, 
särskilt i Zambia och Zimbabwe. Men en  
demokratiskt positiv utveckling i Malawi har 
gett eko och ringar på vattnet i hela regionen 
vilket gör att det folkliga trycket ökar.

2. Barn, flickor, ungdomar, de många arbetslösa.

3. I alla fyra länder genomförs aktiviteter trots 
pandemin och nedstängningar. Men det är i en 
svår situation, och takten på genomförandet 
har minskat och en del insatser har fått skjutas 
upp. Det stora problemet är mobiliseringen, 
det går inte alls att samla folk nu. Men partner- 
organisationerna har blivit alltmer kreativa – 
och alltmer digitala. Man testar nya metoder, 
använder Whatsapp och Facebook och mobil-
telefoner, och söker sätt att nå ut till målgrup-
perna även om de saknar internet och datorer.



16  medmänsklighet nr 3 / 2020

Jämställdhet 
och demokrati är  

farliga frågor i  
Guatemala men IMs  
partner Incidejoven  

låter sig inte  
tystas.

tar strid för sin frihet 
Text & foto: Erik Törner

Ditt stöd behövs!  
Bli månadsgivare och  
stöd ungdomars kamp  

för en jämlik värld.

Unga 
kvinnor 
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                       em är ni och vad ska ni göra här?  
                       frågar vakten. 
                       Vi står framför dubbla järngrindar  
                       och pratar med en beväpnad vakt 
                       för att bli insläppta på högstadie-
skolan Instituto Adrien Zapata. Det är någon 
månad innan Centralamerika går in i fullständig 
nedstängning på grund av coronapandemin.
   Detta är Guatemala Citys Zona 2. Här går 
du inte själv på gatorna hursomhelst. Våldet, 
kriminaliteten och de ökända gängen gör livet 
osäkert och komplicerat. Här arbetar IMs 
partnerorganisation Incidejoven. En av deras 
insatser är koncentrerad till skolan på andra 
sidan järngrindarna.
   Det känns märkligt att en skola är bevakad 
och stängd på det här viset. Men när vi väl går 
in genom järngrindarna är allt välbekant. Det 
slamrar av ungdomar som skrattar, idrottar och 
jäktar mellan lektionssalar. Trots det är det väldigt 
annorlunda. Utanför skolan sköts nyligen en 
pojke ihjäl. Skolan är rekryteringsbas för gäng-
en. Sexuella trakasserier och våld är en del av 
vardagen. 
  
Information på skolor 
Incidejoven organiserar löpande informations- 
program på ett flertal skolor som den här.  
Fokus är allas lika rätt, jämställdhet, sexualitet,  
hälsa, säkerhet, och avståndstagande från rasism,  
diskriminering och våld. Det är mycket kontro-
versiella frågor i Guatemala.
   I en skolsal sitter ett femtontal elever och  
förklarar vilken roll Incidejovens arbete spelar. 
De sprutar ur sig åsikter och känslor. Om  
relationerna mellan pojkar och flickor, mellan 
elever och föräldrar, och om deras egen säkerhet.
   – Om vi förändrats på grund av detta? Själv-
klart! Absolut! säger Guadalupe.
    Hon har kunnat stoppa bråk på skolan och 
även hemma argumenterat mot den konserva- 
tism och machokultur som begränsar unga 
kvinnors liv. 
   – Det låter nog konstigt, men vet ni vad? Det 
var först här i gruppen jag förstod att våld inte 
är normalt, säger Fatima.
   
En ung organisation 
Tillbaka på Incidejovens kontor fortsätter sam-
talen. Alla de anställda runt bordet utom en 

är unga kvinnor. De är storstadsguatemalaner, 
och de jobbar i ett delvis annat sammanhang 
än många av IMs andra partnerorganisationer i 
Guatemala som är av och för ursprungsbefolk-
ningen maya på landsbygden. Här i stan klär sig 
ungdomarna inte i traditionella huipiles eller 
trajes utan i hårdrockströjor och jeans. 
   Men frågorna är under ytan förvånansvärt 
lika. Ojämställdheten. Okunskapen om sexuell 
hälsa. Övergreppen, våldet, trakasserierna, 
diskrimineringen och rasismen. 
   – Vårt mål är att knyta relationer med lands-
bygden. Dels för att överbrygga etniska gränser, 
dels för att vi kan lära så mycket av varandra. 
Vi har metoder för att prata med ungdomar 
om ungdomars problem som är lika viktiga och 
närvarande i en liten by i högländerna som här 
i Guatemala City, säger Kendra, Incidejovens 
generalsekreterare. 
   
Lever under ständigt hot
– Nya lagar är på väg i landet, lagar som i princip 
totalförbjuder aborter, som legaliserar våld 
mot homosexuella och totalförbjuder sexual-
undervisning. Konservativa krafter vill minska 
friheten för kvinnor och flickor, och de håller 
på att lyckas. Vi måste påverka på riktigt. I 
skolan genom workshops och läger, men också 
på en annan nivå så vi arbetar parallellt med 
påverkansfrågor och dialog med politiker. Men 
inte med de konservativa, de som motsätter sig 
våra värderingar, poängterar Kendra. 
   – Nej för det är ju farligt, fyller Carmen i. 
Och då menar jag inte bara lite besvärligt utan 
livsfarligt för dig och din familj. Vi lever under 
ett ständigt reellt hot. De vill tysta oss. Men 
det kan vi ju inte låta dem lyckas med, vi tror 
på det här och måste synas och höras.
   
”Hade ingen aning om att de fanns” 
Vi har en tolk med oss, en ung guatemalansk 
kille. Efter mötena med Incidejoven är han 
märkbart berörd.
   – Det här är nog de häftigaste människorna 
jag träffat i mitt land! Jag hade ingen aning 
om att de fanns, att det fanns ett sådant mod 
och en sådan kraft att kämpa för ungdomar, 
för jämställdhet och säkerhet och en bättre 
framtid, säger han.

V
Ditt stöd behövs!  

Bli månadsgivare och  
stöd ungdomars kamp  

för en jämlik värld.

Att arbeta för demokrati och jämställdhet i Guatemala är farligt, men Carmen  
och hennes kollegor i IMs partnerorganisation Incidejoven låter sig inte stoppas.
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                             ellan 2016 och 2019 drev IM 
                             projektet Aktiv Fritid som 
                             förde ihop 235 nyanlända unga 
                             i Helsingborg med volontärer. 
                             De hinder som fanns för att 
barnen skulle börja utöva en aktivitet undan-
röjdes.
   Hussein El-Musawi övervann till exempel  
hindren med hjälp av Johan Olsson, som cyklade  
med honom till träningen till dess att han kände 
sig trygg med både resan dit och hem, och med 
gruppen.
   – Johan lärde mig vägen. Annars hade jag inte 
kommit iväg till brottningen. Det var jätte- 
mycket trafik och jag hade inget busskort.
   Johan Olsson, en 36-årig grafiker, hade en 
kort tid innan anmält sig som volontär till 
Aktiv Fritid för att han kände att han hade tid, 
lust och ork att engagera sig i något. 
   – Ibland räcker samhället inte till och ibland 
behövs det bara små insatser för att kunna göra 
stor skillnad. 
   – Det har känts bra att kunna påverka. 
   Han visste också att uppdraget var under en 
begränsad period.
   – Det var upp till en själv hur många timmar 
man ville lägga. Det var en enkel grej att göra, 
som kunde betyda mycket för någon annan.
   Han och den då 10-årige Hussein trivdes 
tillsammans. 

   – Jag har inga egna barn så det kändes kul 
att finnas till för ett annat barn och få ta del 
av hans funderingar och utveckling. Vi hade 
många givande diskussioner och ett förtroende 
skapades.
   Varje tisdagskväll i ett antal veckor cyklade 
Johan med Hussein genom den hektiska och 
höstmörka kvällstrafiken, med bilar och bussar, 
till brottningen i en annan del av stan. Hussein 
fick med Johan vid sin sida träna på att ordna 
kläder efter väder, stanna vid trafikljus, möta 
andra medtrafikanter, få koll på att låsa samt 
komma ihåg att ta med cykellamporna in i 
brottningslokalen, med mera. Det var många 
små moment, som dock Hussein snabbt fick 
rutin på. 
   Johan var supporter under träningspasset. 
   – Det var också kul. Jag spelade själv fotboll 
som barn och visste förut nästan inget om 
brottning.
   Hussein fortsatte med brottningen, började 
tävla och hamnade på prispallen några gånger. 
Nyligen, efter att ha hållit på i nästan tre år, 
bestämde han sig för att sluta på grund av en 
skada. Men han funderar på att börja med 
basket istället, och konstaterar att brottningen 
innebar många bra saker.
   – Jag gick ner i vikt och fick bättre kondition. 
Och så fick jag jättemånga nya kompisar.

Aktiv Fritid 
UNDANRÖJDE HINDER
Under tre år matchade IM nyanlända unga med volontärer  
som gav praktiskt stöd för att påbörja en fritidsaktivitet.
   – Utan Johan hade jag inte kommit iväg på brottnings- 
träningen, säger 13-årige Hussein El-Musawi.

Hussein El-Musawi (till vänster) började brottas tack vare 
stödet från Johan Olsson. Foto: Malin Kihlström/IM

Text: Amanda Pietersen

M



  medmänsklighet nr 3 / 2020   19

Ny rapport ska  
minska ojämlikhet
”Nio hinder och 150 förslag på lösningar” 
I en ny rapport presenterar IM konkreta åtgärder för att minska 
utanförskapet och öka inkluderingen i fritidslivet. Forskning visar 
nämligen att en aktiv fritid leder till förbättrade skolresultat, social 
utveckling och förbättrat mående. Men många barn, framför allt  
nyanlända eller med invandrade föräldrar, kommer aldrig in i  
föreningslivet. Detta trots att Barnkonventionen, nu svensk lag,  
betonar allas rätt till ett aktivt fritidsliv. 

Rapporten är en idébank med både beprövade och  
nytänkande lösningar som framkommit i intervjuer med 
aktörer från hela landet i projektet Aktiv Fritid. 

Läs rapporten eller beställ ett tryckt exemplar på 

imsweden.org/150losningar
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Filmer om Humanium Metal  
visar överlevares styrka

FAKTA
2016 tog IM initiativet till Humanium Metal där beslag-
tagna illegala vapen smälts ner till ny råvara. Med 
intäkterna från den sålda råvaran skapas konkret 
förändring för människor som lever i samhällen  
präglade av våld och konflikter. 
   Red de Sobrevivientes (”de överlevandes nätverk”) 
har ända från starten varit en viktig partner. Organisa-
tionen arbetar med att förebygga våld och att stödja  
personer med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Se filmerna om  
Humanium Metal på  
vår Youtube-kanal  

IM Sweden

– De två första månaderna ville jag bara dö.  
När doktorerna berättade att jag aldrig mer 
skulle kunna gå var min första tanke att ta mig 
hem och hänga mig.
   David Chávez är en av alla de tusentals män- 
niskor som årligen drabbas av det hänsynslösa  
vapenvåld som präglar stora delar av El Salvador. 
Kulan som trängde in i hans kropp den 7 januari 
2015 tog inte bara ifrån honom livsglädjen 
utan också möjligheten att skapa den framtid 
han drömde om. 
   Vändpunkten kom när David fick möjlighet 
att delta i ett rehabiliteringsprogram hos IMs 
partnerorganisation Red de Sobrevivientes som 
är en kärnaktör i utvecklingen av Humanium 

Metal by IM. Genom organisationens olika 
projekt får människor som drabbats av vapen-
våld möjlighet att rehabiliteras, utbilda sig, 
delta i sport och i arbetsmarknadsåtgärder. 
   – Jag såg andra med funktionsnedsättningar. 
Blinda människor, människor i rullstol. Och 
de klarade sig. De var till och med lyckliga och 
log. Och jag tänkte ”varför vill jag dö bara för 
att jag inte kan gå?”
   Där och då bestämde sig David för att över-
leva. Idag kämpar han hårt för sin dröm att bli 
professionell friidrottare. 
   Du kan se filmen om honom, och två andra 
filmer om Humanium Metal på vår Youtube- 
kanal IM Sweden.

Företagspartners
1aB DeSign AB Helsingborg
42 Scandinavia AB sthlm
Advokatfirman Delphi
Aggera
Aktiebolaget Xiphoideus Norrköping
Almitra AB sthlm
Arilds link
ARM Sweden AB
Blomqvist Management och 
   Leadership AB
Candidator AB
Centiro Solutions AB
Confetti Technology AB
Ditt Ledarskap AB
Edward Lynx AB
Ella Malmborg reklam AB
Eminent Reklambyrå
Eriks fönsterputs i Sverige AB
FordonsData Nordic 

Framfot
Fredrik Collijn AB
Git Rådgivning AB
Go Monday
GR8 Meetings from Sweden AB
HB2 VVS
Hållbarhetscirkeln
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 AB
Ikano Bank
Kyrkans idégrupp Hagshult
Ladies Circle 150 Hallstavik
Lundaland Invest AB
Medtryck Sverige AB
Moheda kyrkliga kvällssykrets
Nypon förlag AB
OPH Göteborg
PAT Management
Paxxo AB
Peak Progress AB
Pennybridge AB
Piku AB
Resurs Applikation Process System AB 

Riksfärdtjänsten Sverige AB
Robur fonder –
   tidigare Banco fonder
Rotary-Club Stade
SEB
Signmax AB
Smile Incubator
Sprend AB
Stratiteq Sweden AB
Studentlitteratur AB
Svedea AB
Svenska Handelsbanken AB
Symbal Communication AB
Tergent AB
Tjärna Revisionsbyrå AB
Unionen
Vagabond International AB
Verbum Förlag AB

Text: Malin KihlströmDavid Chávez överlevde en svår skottskada och tränar idag för att bli professionell friidrottare. Foto: Simon Marke Gran/IM
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Det blev inget årsmöte i Växjö i maj. Det satte 
coronapandemin stopp för.
   – Vi förstod ganska tidigt i mars att det skulle bli 
komplicerat, och i början av april tog styrelsen be-
slutet att istället genomföra årsmötet digitalt, säger 
Hanna Ekblad som var samordnare för årsmötet. 

   På bara drygt en månad fick Hanna och alla 
inblandade helt tänka om. Istället för att ägna tid 
åt att ordna konferenslokaler, kost och logi, teknik 
och tågbiljetter blev arbetet istället fokuserat  
på att hitta digitala plattformar för mötessamtal, 
omröstningar och gruppdiskussioner. Och, inte 
minst, att förmedla hur det skulle fungera till IMs 
medlemmar.
   – Det var en utmaning förstås, men det gick bra! 
Alla förstod ju att situationen var unik och därför 
var alla inställda på att göra sitt bästa och vara 
konstruktiva. Utan den inställningen från alla  
inblandade hade det inte fungerat, säger Hanna.

Annorlunda 
årsmöte

   En kombination av plattformarna Zoom och 
Voteit användes, och en intensiv dialog med alla 
deltagare inleddes. Och det gick, faktiskt, alldeles 
utmärkt.
   – Ja det blev bra! Vi hade ett 60-tal deltagare, 
från 25 till 85 år. Och utvärderingarna visar att folk 
var nöjda, och oron många hade att det skulle vara 
för komplicerat och svårt besannades inte, berättar 
Hanna entusiastiskt.
   Årsmötet valde bland annat en ny styrelse.  
I digitala diskussionsrum genomfördes också ett 
”digitalt påverkanstorg” där motioner diskuterades.  
Medlemsrörelsen lyfte många frågor som var 
viktiga och gav IM signaler om vilka frågor man 
värderar just nu; ensamkommande barn, hållbar-
hetsfrågor och utveckling av lokalföreningarnas 
arbete i Sverige.
   Kommer vi att göra detta igen? Hanna tror 
åtminstone att vi nu är rustade för att kunna göra det. 
   – Vi har lärt oss massor och nu vet vi att detta 
går, detta kan vi. Det ger oss ett ypperligt verktyg 
att använda i framtiden om vi behöver, som kom-
plement. Digitala möten har ju vissa fördelar – det 
kostar mindre, och det kan göra att personer kan 
vara med som inte har möjlighet att närvara annars. 
   – Men det kan inte ersätta fysiska möten, det  
kan det aldrig, säger Hanna. 

Läs om de beslut som togs på 
imsweden.org/arsmoten 

IMs styrelse hittar du på 
imsweden.org/styrelse

Så här såg det ut under IMs årsmöte 2020.

Riksfärdtjänsten Sverige AB
Robur fonder –
   tidigare Banco fonder
Rotary-Club Stade
SEB
Signmax AB
Smile Incubator
Sprend AB
Stratiteq Sweden AB
Studentlitteratur AB
Svedea AB
Svenska Handelsbanken AB
Symbal Communication AB
Tergent AB
Tjärna Revisionsbyrå AB
Unionen
Vagabond International AB
Verbum Förlag AB

Text & foto: Erik Törner



                         om medlem i IM är du en del av 
                          en global rörelse och en förutsätt-
                         ning för att vi ska kunna uppnå 
                         vår vision om en rättvis och 
                         medmänsklig värld. Det är du som 
genom ditt engagemang möjliggör att IM med 
dess volontärer, partners och medarbetare kan 
bekämpa fattigdom och arbeta med och för 
jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga 
och inkluderande samhällen. 
   IM är en medlemsrörelse med anor och har 
förmågan och viljan att blicka framåt. Det är 
medlemmarna som genom sina ombud bestäm-
mer vilken inriktning och på vilket sätt IM  
ska vara med och skapa en bättre värld för alla. 
   Du har genom ditt medlemskap sagt ja till en 
jämlik och demokratisk värld. En värld där det 
skapas förutsättningar för att alla ska få ett  
värdigt liv och där rasism, förtryck och förföljelse 
inte accepteras. Vi är både som organisation och 
som privatpersoner en del av civilsamhället, och 
viktiga för att tillsammans med andra aktörer se 
till att människor kan ta del av sina rättigheter. 
   Genom ditt medlemskap är du också ambas-
sadör för IM. När du berättar för andra vad IM 
gör och vill göra inspirerar du fler att ta steget  
att engagera sig i vår organisation.

   Vi är drygt 5 100 medlemmar och cirka 650 
volontärer som kan och vill bekämpa fattigdom 
och utanförskap. Tänk vilken kraft och vilken 
möjlighet vi har att arbeta för det grundaren 
Britta Holmström önskade då hon bildade IM 
1938: en mänskligare värld. Tillsammans stärker 
och stöttar vi människor och grupper så att de av 
egen kraft kan förändra sin situation. 
   Vi som var med på årsmötet i maj berördes 
starkt av IM-medlemmen Margit Eklöfs inlägg 
om de 7 800 utlandsfödda ungdomar som 
omfattas av gymnasielagen. Det resulterade i 
att årsmötet beslutade att IM ska arbeta för att 
stoppa utvisningarna, att IM ska bli en tydligare  
röst för människors rätt till asyl och att IM 
konkret arbetar för att dessa ungdomar får 
permanent uppehållstillstånd i Sverige. Margits 
engagemang visar på vad vi som enskilda med-
lemmar kan göra för allas rätt till ett värdigt liv.
Tack för att du är medlem i IM.
   Lave Beck-Friis, IMs ordförande

KONTAKT

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

imsweden.org/styrelsen
IMs vision är 
en rättvis och 
medmänsklig 
värld

S
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Ju fler vi är 

Nästa nummer av  
Medmänsklighet  

kommer ut i november.

IMs kalendarium
       hittar du på imsweden.org/kalendarium

Foto: Linus Edlund



Bli medlem 
du också!

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

Ju fler vi är 
Sätt in 100 kr på pg 90 07 06-3 och 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. 

Skicka till  
IMs frimärkstjänst, Box 91, 713 22 Nora. 
Frimärkena ska vara hela och utklippta med cirka 
3–10 mm runt om. Frimärken från 70-talet eller 
tidigare är värda mer om de sänds in tillsammans 
med kuvertet eller vykortet de sitter på. 

Köpa frimärken? 800g kostar 250 kronor.     
Sätt in pengarna på IMs postgiro 90 07 06-3,  
märk betalningen ”Frimärken”. 

Bli 
volontär!
DITT ENGAGEMANG  
BEHÖVS HÄR:

STOCKHOLM – IM YOUNG
Ungdomsambassadörer behövs till IMs nya  
ungdomsprojekt IM Young. Du ska vara 15–25 år. 
Tillsammans med andra ungdomsambassadörer 
deltar du i aktiviteter relaterade till ungas  
delaktighet och inflytande en gång i veckan. 
Kontakt  zuraiya.boularbah@imsweden.org  

GÖTEBORG – 
LÄXHJÄLP OCH TALA SVENSKA  
Verksamheterna Läxhjälp och Tala Svenska  
kommer att ske digitalt under hösten (i normala fall 
hålls de på olika mötesplatser och bibliotek runt om  
i Göteborg).
Kontakt  region.vast@imsweden.org

LUND – LÄXHJÄLP
Vill du stötta högstadie- och SPRI-elever på  
plats med Läxhjälp i någon av Lunds skolor eller 
på distans genom vår digitala plattform? En gång  
i veckan på dagtid respektive kvällstid.
Kontakt  lund.lf@imsweden.org

IM har flyttat!
Vi finns nu på

Trollebergsvägen 5
i Lund.
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Du följer väl IM på sociala medier?  
Där får du regelbundna uppdateringar  

från våra verksamheter runt om i världen.

        @imsweden.org             imsweden



E-post

Namn 

Adress Postnr och ort

Vänligen texta!

Personnummer

KontonummerClearingnummer 

Trollebergsvägen 5
222 29 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

Bli månads- 
givare

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 mer än någonsin!

Anmäl dig på 
imsweden.org/ 
manadsgivare 

eller fyll i talongen 
nedan och 

skicka till oss!

Är du redan  
månadsgivare? 
Tipsa en vän.

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


