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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
Srijana Chaudhary i Nepal visar stolt upp sin odling. 
Tack vare IM kan hon idag försörja sig och sin familj  
och skicka sina barn till skolan. Foto Malin Kihlström.

Medmänsklighet trycks av Trydells som är ett Svanen-
märkt tryckeri. På grund av bilagor har vi behövt plasta 
in det här numret av Medmänsklighet. Plasten består 
till stor del av återvunnet material.
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TEMA | EN HÅLLBAR JUL FÖR ALLA

Klimatförändringarna i världen drabbar ofta de som orsakar dem 
minst. Det var natt när katastrofen inträffade i byn Kopa i Zimbabwe. 
Cyklonen Idai tog med sig tioårige Brains pappa och två av hans 
syskon. Själv överlevde han mirakulöst genom att klamra sig fast 
vid sin brors arm. IMs Erik Törner har träffat honom och andra 
överlevande som nu, bland annat med IMs hjälp, försöker skapa 
en ny tillvaro. ”Alla i byn är traumatiserade”, berättar Kopas 
byäldste Augustine Dzingire. 

VÄRLDENS JULKLAPP – Miljövänlig och gör gott! 

Årets mest hållbara julgåva köper du hos IM. När du väljer att lägga 
ett gåvokort under granen möjliggör du utbildning och försörjning 
för utsatta människor och förhindrar barnäktenskap. Det ger en 
god julkänsla på riktigt – för både givare och mottagare. Kolla in 
vårt nyaste gåvokort som har ett efterfrågat julmotiv.

DAMANTI VISAR VÄGEN FÖR KVINNOR I NEPAL

Damanti Sara Rana saknade både utbildning och drömmar.  
Hon var hänvisad till tunga daglönejobb och hade försörjnings- 
ansvar för tre söner. Men tack vare utbildningar erbjudna av  
IMs partnerorganisation fick hon kunskap om sina rättigheter och 
möjlighet att förändra sitt liv. Idag är hon invald i kommunfullmäktige!
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Löftet är
att alla  
ska med.

                    ör ett par veckor sedan hade vi 
                    på IM förmånen att få besök av  
                    Teodora del Carmen Vásquez. 
                    En kvinna från El Salvador som 
                    dömdes till 30 års fängelse för 
mordförsök efter ett missfall. Hon hade 
redan en son, som var fem år när hon fängs-
lades. När hon frigavs 2018 efter tio år hade 
sonen hunnit fylla 15. Teodora arbetar nu för 
en av IMs partnerorganisationer som stödjer 
andra kvinnor som sitter fängslade och hon 
arbetar för att förändra lagstiftningen. 
   För snart ett år sedan träffade jag en annan 
stark ung kvinna. Hon heter Urmila Chaudhary 
och bor i Nepal. Hon levde i livegenskap i  
12 år fram till sin 18-årsdag, för att betala av 
sina föräldrars skulder. Trots sina svåra upp-
levelser har hon inte gett upp utan lärt sig eng-
elska och sociala medier. Med dessa verktyg 
arbetar hon idag för sina och andra flickors/
unga kvinnors rättigheter genom en annan  
av IMs partnerorganisationer. 
   
Dessa två kvinnor är några av de jag tänker 
på när jag hör Leave No One Behind – Ingen 
ska lämnas utanför. När världens ledare skrev 
under Agenda 2030 och de 17 globala målen 
avgav de samtidigt just detta löfte: Ingen ska  
lämnas utanför. Det är ett viktigt mål i en värld  
där välståndet växer samtidigt som klyftorna  
ökar och där fattigdomen är långt ifrån utrotad.  

Mer än 700 miljoner människor lever fort-
farande i extrem fattigdom. Det finns även 
andra förklaringar än fattigdom till att en del 
lämnas utanför, det handlar om diskriminering  
eller exkludering på grund av till exempel 
etnicitet, kön, funktionshinder eller sexuell 
läggning. 
   IM har som sina främsta målgrupper unga 
och kvinnor. Bland dessa arbetar vi med de 
som ofta lämnas utanför. Det kan handla om 
flickor som gifts bort i Malawi, om personer 
med funktionsnedsättning som nekas tillträde 
till arbetsmarknaden i Moldavien eller om 
personer som utsätts för rasism i Sverige. När 
vi pratar om att alla ska med är detta några av 
de människor vi jobbar med. 
   
IM vill se en värld med stark demokrati och 
full jämställdhet och jämlikhet. Välkommen 
att delta i detta arbete på olika sätt. Du kan 
också stödja oss genom att köpa våra gåvokort  
med olika teman. Tack för att du vill vara med 
och förändra världen till en plats där ingen 
lämnas utanför!

Martin Nihlgård
Generalsekreterare

martin.nihlgard@imsweden.org

Foto Linus Edlund
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”När gryningen kom levde vi”
Takemore Mufuya, med sönerna Tonderai Tashiri, 16 år, och 

Brain Tashiri, 10 år, överlevde Idai och försöker hitta hoppet igen.
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                     an är 10 år gammal. Brain 
                     Tashiri heter han. En glad 
                     pojke, sprallig, poserar och 
                     hoppar upp och ner mellan de 
                     stora stenarna. Vi har trevligt 
och skrattar där vi vandrar runt i en märklig 
flodbädd av stenar, träd, betong och sand.
   Att stämningen är ganska uppsluppen gör 
det bara ännu mer obegripligt att förstå vad 
Brain, hans mamma Takemore och äldre bror 
Tonderai varit med om för bara några måna-
der sedan. De överlevde. Det gjorde inte två 
yngre syskon och deras pappa. De var tre av 
tusentals drabbade av cyklonen Idai. 
   – Jag höll fast i min storebror Tonderais 
arm hela natten, berättar Brain. Jag höll så 
hårt jag bara kunde, för vattenströmmarna 
var så starka och det var kolsvart och kallt, 
men jag höll fast. Vi låg så i vattnet, simmade 
för våra liv, höll fast om varandra, och när 
morgonen kom med gryningsljuset … ja, vi 
levde ännu.
   Brains mamma Takemore Mufuya berättar 
länge om den där natten. Hur hon tog sin 6 
månaders baby på ryggen och försökte sim-
ma bort från huset som rasade ihop, bort från 
stenarna, forsarna, för att på något vis hitta 

säker mark. Men babyn försvann från hennes 
rygg, hon tappade greppet, förlorade taget. 
Och hon berättar hur hennes son Blessing på 
6 år dog, kanske i sömnen i sin säng, kanske 
gick han ut för att hitta hjälp. Hon såg honom 
inte när hon vaknade, hittade honom inte. 
Två barn förlorade Takemore den där natten.
   – Min man och mina barn togs av vattnet, 
säger Takemore. De försvann. Jag har letat 
men jag hittar dem inte. Jag har gått runt här 
bland stenarna men … Vi hittar inga fler 
människor. Jag har hört att de hittat kroppar 
från Kopa i Moçambique men vi kan ju inte 
åka dit och leta.

De stöttar varandra
Takemore är traumatiserad, men har två söner  
kvar i livet. Och de stöttar varandra, pratar 
och går tillsammans runt med mig. Här låg 
deras by, Kopa, nedanför bergssluttningen i  
den oerhört vackra delen av Zimbabwe som 
brukar kallas de östra högländerna, runt 
distriktet Chimanimani.
   På andra sidan berget ligger Moçambique, 
och lite längre ut kusten och Beira – den stad 
som mer än någon annan utgjort bilden av 
Idais katastrofala effekter. Cyklonen förde 

H

1 2

”Berätta vad som hänt här.”
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med sig enorma mängder regn och starka 
vindar, och när den fortsatte över bergen mot 
Zimbabwe sveptes sten, träd, dammar och 
broar, med mot byarna nedanför. 
   Jag stannar framför en betongklump. Det  
är ett brofäste. Bron låg någon mil upp för 
berget men drogs ned av vattnet. Det är  
faktiskt helt obegripligt att föreställa sig.
   – Jag minns hur starka strömmarna var,  
hur vattnet slet i oss, hur det dånade. Och 
jag minns hur vi försökte få tag på träden, eller 
repet någon slängt ut. Men det gick ju inte,  
de flesta klarade det inte.
   Det är Nancy Sithole, en annan av de 
överlevande i Kopa, som berättar om den där 
natten mellan 15:e och 16:e mars i år. Hon 
förlorade två barn, men har idag tagit på sig 
rollen som någon slags talesperson för alla i 
byn. Hon står på en stor sten, en av alla de 
stenar under vilka deras hus, deras by, deras 
hem, stod för några månader sedan. Hon hål-
ler tal i en gemensam samling som organise-
ras av en av IMs lokala partnerorganisationer 
– en samling för att gemensamt bearbeta och 
minnas. Runt Nancy har några av de över-
levande byborna från Kopa samlats. Många 
med slutna ögon, många i tårar, alla samman-

bitna. De lyssnar och de berättar. De sjunger 
och de ber. De minns.
   – Jag hörde någon som ropade någonstans. 
”Var är mamma, var är mamma”, men det 
var svårt att veta exakt var – det dånade så 
från allt vatten och det var så svart. Men det 
barnet överlevde fick jag höra sen.

Koordinerade partnerorganisationer
Med stöd av IMs givare har vi genomfört en 
humanitär insats här och i andra byar runtom 
i östra Zimbabwe. Det är en koordinerad in-
sats där flera organisationer (Simukai, NCDT, 
Copaz och JCT) medverkat. Vi har givit 
psykosocialt stöd, materiellt stöd åt särskilt 
flickor, stöd att få utfärdat nya dokument och 
identitetsbevis – för har man inte det får man 
inte det stöd man behöver och har rätt till. 
   Jag besöker Kopa tillsammans med partner- 
organisationerna för att se och höra vad som 
hänt, vad vi gjort, vad människor varit med om.

forts. nästa sida >

Bild 1. 10-åriga Brain Tashiri överlevde mirakulöst en hel natt i vattnet.

Bild 2. Enorma stenar, inklusive en bro i betong drogs ned från berget  
och fullkomligt pulvriserade byn Kopa i Zimbabwe.

Bild 3. Nancy Sithole står på en av stenarna under vilka deras by stod  
för några månader sedan. Hon håller tal i en gemensam samling som  
organiseras av en av IMs lokala partnerorganisationer.

3
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Människorna berättar om och om igen om 
mörkret. Att allt hände i mörker – kombine-
rat med hemska, obegripliga, höga ljud. ”Det 
kändes som att det började regna från marken.” 
(Det regnade så häftigt att regnet inte togs 
upp av marken, berättar någon.) ”Det dånade 
som om en lastbilskaravan åkte förbi på vägen, 
men vi fattade inte vad det var.” (Det var 
stenbumlingar på flera ton som dundrade  
ner från bergen runtomkring, som en klipp- 
blockslavin, sade någon annan.) 
   Allra mest hjärtskärande är nog berättel-
serna om ”hur jag inte kunde hålla fast min 
dotter längre och tappade greppet” eller ”min 
bror gick ut för att se om han kunde hjälpa 
till men jag såg honom aldrig mer”.

Klimatförändringar och mörkertal
Ett 100-tal hus försvann här, bara ett hus står 
kvar, någon enstaka husgrund syns – annars 
syns bara stenbumlingar, sand – som under lång 
tid var en lervälling – och trädstammar som 
kastats hit och dit som ätpinnar. 
   Hur många dog i Kopa? En blygsam beräk-
ning säger ett 500-tal. Siffrorna går inte ihop. 
Officiellt säger Zimbabwes regering att drygt 
600 personer dog efter Idai, i hela landet, 

men det räcker med att besöka en by för att 
förstå att katastrofen var större än så. Bara 
Kopa har troligen haft fler än 600 dödsfall. 
Tusentals människor ligger troligen begravda 
under stenar och sand.
   Kopas byäldste Augustine säger detsamma 
när jag pratar med honom. Att det är den 
största olyckan som drabbat området, för 
händelser i området har återberättats av hans 
företrädare, och innan dess av deras företrädare. 
   – Vi har aldrig varit med om detta förut, vi 
kunde inte förutse det och kan inte hantera det. 
Alla i byn, alla jag arbetar för, är i djup chock 
och svårt traumatiserade, och behöver allt.
   Meteorologerna menar att detta är den värsta 
naturkatastrof  som drabbat södra Afrika. Vi 
bör därför också ta in det vi hör från Kopa 
när vi funderar och resonerar kring klimat-
frågor. När vi undrar om det verkligen spelar 
nån roll vad vi gör, med våra resor, vår mat, 
vår energiförbrukning, vår konsumtion. Det 
gör det. För när vattentemperaturen ökar på 
grund av klimatförändringarna, ökar styrkan 
i tropiska orkaner – eller cykloner som det 
också kallas. Så detta kan komma att hända – 
nej, fel, det kommer med största sannolikhet 
att hända – igen. 

4
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Det blir också väldigt tydligt när man befinner 
sig på en plats som Kopa hur viktigt det är att 
se sambanden mellan klimatförändringar och 
fattigdom. Klimatförändringar skapar dagligen 
problem och utmaningar för människor som 
lever med små marginaler. Som inte enkelt  
kan ställa om hur de lever, vad de lever av, var 
de lever. Att det dessutom är djupt orättvist 
bör ge oss ännu mer att tänka på. För det är 
inte de fattiga invånarna i Kopa vars livsstil 
driver på klimatförändringarna – de bara 
drabbas. Och de drabbas skoningslöst.

Berätta vad som hänt
Utöver alla berättelser får jag återkommande 
två specifika uppmaningar. ”Berätta vad som 
hänt här så alla inte försvunnit och förlorats 
i det tysta” är det ena. Och det andra är olika 
versioner av ”framför våra tack till alla som 
stöttat oss, allt vi lever av just nu är vad om-
världen kan bidra med”.
   Jag hoppas ni som läser detta hör deras 
historia, och jag hoppas ni som gav en gåva 
till vårt arbete för de drabbade också nås av 
deras tack. 
   I resten av denna tidskrift kan ni läsa mer 
om hur ni kan stödja IMs arbete runtom i 
världen, och jag passar på att tacka för det 
stödet också – i förväg.  Text & foto Erik Törner

”Framför våra tack till alla 
som stöttat oss, allt vi lever  
av just nu är vad omvärlden 
kan bidra med.”
              Augustine Dzingire, byäldste, 78 år.

Bild 4. Talent Chiyangwa överväldigas av minnen och sorg. Hon vaknade 
långt hemifrån på morgonen, naken hängande i ett träd, i chock. Hon överlevde 
men förlorade sin make och två barn.  
Bild 5. Trädstammar kastades hit och dit som ätpinnar.  
Bild 6. Inget sånt här har någonsin hänt förut berättar Augustine Dzingire, 
byäldste i Kopa, byn som i det närmaste utplånats. 

65
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Hos IM hittar du julklappar som förbättrar livet för människor 
världen över. När du ger bort IMs gåvokort får mottagaren en  
meningsfull, hållbar och livsviktig julklapp. 
   Nytt för i år är Världens julkort – ett efterlängtat gåvokort med 
vackert julmotiv. Gåvan går till IMs viktiga arbete i världen, och om  
du beställer ett tryckt kort skickas det hem till dig så att du kan 
lägga till en personlig hälsning innan du lägger det under granen. 
Väljer du ett digitalt kort, laddar du ner och skriver ut det direkt. 
   
Lägg IMs gåvokort under granen så ser vi till att din gåva 
når fram dit den behövs som mest – oavsett om den går till en 
trygg uppväxt, till utbildning eller en stabil inkomst. Genom din 
julklapp deltar du i arbetet för en medmänsklig värld, fri från 
fattigdom och utanförskap. 

Världens 
julklapp

Årets nyhet  
– Ett efterfrågat gåvokort med julmotiv.  

Pengarna går till IMs viktiga arbete i världen.

Tack vare 
din gåva

Välj mellan årets gåvokort med 
julmotiv och våra gåvopaket  

som du kan läsa om 
på följande sidor.
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OBS! Beställ senast  
den 17 december 

för att få dina  
gåvobevis  

till jul.

Gåvan som ger barn en framtid
Alla barn har rätt att vara barn! Inget barn ska tvingas in i äkten-
skap eller behöva utsättas för våld och övergrepp. Ge en gåva 
som förändrar barns liv!
   När du ger bort IMs Barnrättspaket går dina pengar till olika 
projekt som ger barn en tryggare barndom och möjlighet att ta 
del av sina rättigheter. Ett exempel är ett projekt i Dora i östra 
Zimbabwe. Här kan du vara med och bidra till att elever får mat 
för dagen och ge barnen ett tryggt sammanhang där de kan göra 
sina röster hörda. Detta är extra viktigt på grund av den ekono-
miska krisen och aidskatastrofen, som gjort att många barn är 
föräldralösa.

En gåva som 
förändrar liv

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

Barnrätts
paketIM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

Barnrätts 
paket

Beställ på  
imsweden.org/gavoshop  

eller på 010-205 15 58.

En gåva som förändrar liv.

Jerry och Nicole deltar i elevrådet på Mutukwaskolan i  
Zimbabwe där föräldralösa barn kan göra sina röster hörda.
Foto Erik Törner
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Foto Mia Räty
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Förverkliga barns skoldrömmar
Vet du hur många barn det finns runtom i världen vars  
högsta dröm är att få gå i skolan? Nu kan du vara med och  
förverkliga deras drömmar och ge dem en bättre framtid!
   Att få gå i skolan är en grundläggande rättighet som förvägras  
många barn i världen, oftast flickor. Det kan leda till att de  
tvingas in i barnarbete och barnäktenskap. Köper du ett  
Utbildningspaket bidrar du till barns skolgång. Tack vare din 
julgåva kan flickor som tillhör det marginaliserade Natuwafolket  
i södra Nepal äntligen gå i skolan efter att IM och samarbets- 
partnern SSDC i flera år har kämpat för deras rättigheter.

Utbildnings   
paket

En gåva som 
förändrar liv

Utbildnings          paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLPSWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

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

Utsatta flickor i Kapilvastu-området i södra Nepal går numera i skolan tack vare IMs  
insatser i samarbete med partnerorganisationen SSDC. Foto Malin Kihlström
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Ett paket fyllt med mer än bara getter
Självförsörjning kan börja med en get och en utbildning i djur-
hållning. Det kan också börja med odling, sömnad eller en kurs  
i företagande. Din gåva bidrar till en hållbar framtid!
   Ge bort ett Försörjningspaket till någon du tycker om och 
bidra samtidigt till att kvinnor världen över kan få möjlighet att 
försörja sig. Det ger inte bara mat på bordet och en trygg vardag, 
det ger också barn möjlighet att gå i skolan och samhällen möj-
lighet att utvecklas på ett hållbart sätt. En som fått detta stöd är 
Srijana i Nepal, som genom IMs partnerorganisation Swan kunde 
köpa utsäde och grödor och dessutom kunde delta i utbildningar 
om odling och företagande. Idag driver hon ett litet företag och 
kan försörja sig själv och sin familj. ”Nu tror jag på min egen 
kraft”, säger Srijana och ler stort.

foto M
alin Kihlström

foto M
alin Kihlström

En gåva som 
förändrar liv

Försörjnings
paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

OBS! Beställ senast  
den 17 december 

för att få dina  
gåvobevis  

till jul.

Försörjnings 
paket

Beställ på  
imsweden.org/gavoshop  

eller på 010-205 15 58.

En gåva som förändrar liv.

Srijana Chaudhary i Nepal visar stolt upp sin odling. 
Tack vare IM kan hon idag försörja sig och sin familj och skicka sina barn till skolan. Foto Malin Kihlström
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TEMA: En hållbar jul

En gåva som 
förändrar liv

Nystarts
paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP
SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

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

En gåva som 
förändrar liv

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

Barnrätts
paketIM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

En gåva som 
förändrar liv

Utbildnings          paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLPSWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

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

foto M
alin Kihlström

foto M
alin Kihlström

En gåva som förändrar liv

Försörjningspaket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLPSWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

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

Ungdoms
paket

En gåva som 
förändrar liv

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

Tack för din julgåva.  
Den hjälper oss  

att förbättra världen!

212 barn
tagits ur äktenskap 

i Zambia.

225 hushåll
i Nepal ökat sina  

inkomster med i genom-
snitt 52 procent. 

489 kvinnor
i Jordanien som blivit  

utsatta för våld fått stöd  
och juridisk hjälp. 

640 ungdomar
i El Salvador fått utbildning  

om sina rättigheter. 

979 barn
i Himalaya fått delta i  

barnklubbar för att lära sig 
om sina rättigheter. 

Tack vare
IMs givare har

Årets nyhet  
– Ett efterfrågat gåvokort med julmotiv.  

(Pengarna går till IMs viktiga arbete i världen).

En gåva som 
förändrar liv

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.

imsweden.org

En gåva som 
förändrar liv

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.

imsweden.org En gåva som 
förändrar liv

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.

imsweden.org

OBS! Beställ senast  
den 17 december 

för att få dina  
gåvobevis  

till jul.
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2014 togs initiativet till RådRum av IMs före 
detta styrelseordförande Birthe Müller, efter 
en engelsk förebild; Citizens Advice Bureaux. 
Syftet har sedan starten varit att ge kostnadsfri,  
opartisk och konfidentiell rådgivning för per-
soner som är nya i Sverige och inte medborgare 
i ett EU-land. Verksamheten som till att börja 
med drevs av bland annat IM, Region Skåne, 
Malmö Stad och Sensus växte snabbt och har 
som mest funnits i tolv kommuner i Sverige.  
Från och med i somras är IM ansvarig 
huvudman för RådRum (i samarbete med 
Sensus) och modellen är nu en viktig del 
i vårt integrationsarbete.

Nycklar till samhällets dörrar
Grundtanken i RådRum är att människor ska 
hjälpa sig själva. Rådgivarna finns på plats  
för att lotsa, peka och stötta besökarna för att 
få dem att känna den viktiga och stärkande 
känslan av att ha hjälpt sig själva. Det kan 
handla om att förklara lagar, regler och pro- 
cedurer, att visa var rätt information finns, 
fylla i blanketter eller om att knyta nödvän-
diga kontakter. Tanken är att besökarna ska 
få de nycklar som de behöver för att låsa 
upp samhällets stängda dörrar och på så sätt 
kunna ta sig vidare på egen hand.
   Omkring hälften av rådgivarna som arbetar 
frivilligt för RådRum har själva kommit nya 
till Sverige och många har fått stöd genom 
RådRum. För rådgivaren blir det då inte bara 
en möjlighet att stötta andra som är på väg in 
i det svenska samhället, utan också en möj-
lighet till språkträning, ökad kulturförståelse, 
personlig utveckling och fördjupade kunskaper

 
om det svenska samhället. Att rådgivarna 
besitter olika språkkunskaper är en oerhörd 
tillgång och det gör att vi kan välkomna be- 
sökare från världens alla hörn!

Bli rådgivare du också!
Vi behöver ständigt fler rådgivare som vill 
bidra med sitt engagemang och sina kunskaper. 
Vare sig du är etablerad svensk eller om du har 
kommit ny till Sverige och känner att du vill 
stötta andra som är i samma situation som du  
varit i, är du hjärtligt välkommen att anmäla ditt 
intresse! Du kan engagera dig allt från ett par 
timmar i veckan till flera dagar i månaden. För 
att bli rådgivare ser vi gärna att du har möjlighet 
att vara aktiv i minst ett år.  Text Malin Kihlström 

info@radrumsverige.se
imsweden.org/radrum

De frivilliga rådgivarna är 
RådRums främsta tillgång
Tack vare RådRum har tusentals nya i Sverige 
lotsats genom samhällets snårskog av regler 
och blanketter. Därigenom har de också kunnat 
ta del av sina rättigheter.                                  

R
ådR

umFoto Linus Edlund
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Vad händer i världen? Här får du  
de senaste nyheterna som på olika sätt 
berör eller påverkar IMs arbete i de sex 
regioner i världen där vi har verksamhet. 
Ett flertal av nyheterna rör våld mot  
kvinnor och inskränkningar av kvinnors 
rättigheter. Detta visar hur viktigt det är  
att IM stöttar organisationer och individer  
som kämpar för jämlikhet.

Foto Malin Kihlström

ZAMBIA  Trots att det finns ett flertal lagar som rör 
jämlikhet mellan könen är det få som efterlevs. IMs 
partner Non-Governmental Gender Organisation’s 
Coordinating Council (NGOCC) uttrycker oro för att 
alltför få kvinnor innehar ledande politiska positioner 
i landet och arbetar för att öka möjligheterna för kvin-
nor att delta i det politiska livet. Zambias president 
Edgar Lungu har uttryckt att hans regering vill arbeta 
för att öka det kvinnliga deltagandet i samhällsut-
vecklingen och han har också sagt att Zambia måste 
komma bort från föreställningen om att vissa arbeten 
är genderspecifika.

GUATEMALA  Det finns just nu ett lagförslag om 
att ersätta det oberoende valet av domare till högsta 
domstolen med en politisk process. Det medför risker 
för korruption och ett krympande utrymme för det 
civila samhället. Fem av IMs partnerorganisationer  
i landet anordnade under hösten en gemensam  
konferens där de diskuterade strategier för att arbeta 
mot den här utvecklingen.



GUATEMALA

EL SALVADOR

ESWATINI

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

INDIEN

NEPAL

SVERIGE

RUMÄNIEN
UKRAINA

MOLDAVIEN

PALESTINA JORDANIEN

LIBANON
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SVERIGE  På sidan 20 kan du läsa om att IM 
numera är ansvarig organisation för RådRum, en 
verksamhet där personer som är nya i Sverige erbjuds 
kostnadsfri och opartisk rådgivning. I ett samarbete 
mellan RådRum, Länsstyrelsen och Rädda Barnen ska 
nu information och rådgivning kring hälsovård göras 
lättillgänglig för nya svenskar.

ZIMBABWE  I den förödande cyklonen Idai som 
drabbade landet tidigare i år förlorade 2 150 barn sina 
födelseattester – dokument som är helt avgörande 
för att kunna gå i skolan, skaffa jobb och ta del av 
sina rättigheter i samhället. IMs partner Justice for 
Children (JCT) arbetar för att regeringen ska skaffa 
fram nya födelseattester till barnen, men processen 
går långsamt. Födelseattester är också viktiga för att 
förhindra barnarbete, barnäktenskap och trafficking.

PALESTINA  Rapporter visar att antalet fall av våld 
i hemmet och hedersmord på kvinnor i landet ökar. 
Den palestinska brottsbalken skrevs 1960 och nu förs 
det fram kritik om att lagen är föråldrad. Kritikerna 
säger att lagen inte ger tillräckligt skydd för kvinnor 
och att straffen för förövare inte är stränga nog. Den 
senaste tiden har det genomförts demonstrationer 
med krav på att myndigheterna ska förändra lagen 
och döma ut rättmätiga straff. IM arbetar tillsammans 
med partnerorganisationer i landet som kämpar för 
kvinnors rättigheter.

MOLDAVIEN  Flera av IMs partnerorganisationer 
i landet har varit med och tagit fram en ny nationell 
plan med åtgärder för att personer med funktionsned-
sättning ska inkluderas i samhället. Bland annat finns 
det nu ett pilotprogram där arbetsgivare uppmuntras 
att anställa personer med funktionsnedsättning.

INDIEN  I många fattiga jordbruksområden är alko-
holrelaterat våld mot kvinnor vanligt förekommande. 
I en by i Uttarakhand har Guddi Devi, som är medlem 
i en IM-stödd självhjälpsgrupp, startat en kampanj 
mot kvinnovåldet. Nu ingriper kvinnorna i byn 
gemensamt när de ser att en man är alkoholpåverkad 
och slår sin fru. Detta har lett till att våldet i byn – och 
även i intilliggande byar – har minskat.

Läs mer om Idai på sid 4–9.
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RESULTAT

”Tillsammans går det att  
skapa stora förändringar.”
          Damanti Sara Rana

Utbildningarna Damanti fick möjlighet  
att gå genom IM har lärt henne att  
påverka och leda andra.
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Damanti
  har folkets
 förtroende

Det krävs styrka och mod 
att som kvinna kämpa sig 
till en ledande ställning 
i Nepal. Traditioner sätter 
hinder i vägen, men Damanti 
Sara Rana har visat att det 
går att bryta mönster och 
skapa förändring. Idag är 
hon en förebild för många 
andra kvinnor och flickor.
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RESULTAT

Foto Malin Kihlström/IM
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                 amanti Sara Rana pratar snabbt 
                   och mycket. Hennes energi och 
                   engagemang är smittande, och 
                  trots att vi inte kan prata direkt 
               med varandra, utan genom tolk, så 
lyser hennes stolthet igenom flödet av ord.
   Vi sitter på trappan utanför hennes hus i 
byn Nayabasti i södra Nepal, eftermiddags-
hettan är tryckande och vi viftar frenetiskt 
bort flugorna som surrar runt våra ansikten. 
Jag har kommit hit för att få ta del av  
Damantis berättelse om hur hon har lyckats 
bli den första kvinnan att bli invald i Naya-
bastis kommunfullmäktige.
   
Hoppade av skolan
Nepal präglas av patriarkala strukturer, och 
kvinnor har traditionellt haft svårt att få 
ledande positioner i samhället. Men Damanti 
kämpar, med stöd av IM, för att bryta normer 
och traditioner och hennes kamp har gett 
resultat.
   – Jag var 14 år gammal när jag kom hit till 
byn, berättar Damanti och rättar till sin rosa sari. 
   Tidigare bodde jag med min familj i bergen 
längre västerut, men en dag sveptes vårt hem 
bort i ett jordskred. Vi bosatte oss här i byn, 
men för att komma till min nya skola behövde  
jag gå väldigt långt, genom en stor skog och 
det var väldigt otryggt. Därför hoppade jag av 
skolan när jag var 15 år.
   Utan utbildning, och som äldsta dotter i en 
syskonskara om fem barn, var Damanti hän-
visad till tunga daglönejobb som att skörda 
ris hos traktens jordägare. 
   – Jag hade inga drömmar. Livet skulle alltid 
se ut så som det gjorde då.
   
Lärde sig om sina rättigheter
När hon var tjugo år hade hon fått tre söner.  
Hennes man jobbade i Indien och ibland 
skickade han hem pengar.
   – Det var ett hårt liv. Jag odlade majs och 
baljväxter för att få mat för dagen och tog  
de daglönejobb jag kunde få.
   Vid den tidpunkten kom företrädare för 
organisationen Indreni Rural Development 

Center (IRDC) till byn och informerade om 
sin verksamhet. IRDC är IMs samarbetspartner 
som arbetar för utsatta människors, framförallt 
kvinnors, rättigheter i södra Nepal. Damanti 
blev intresserad och anmälde sig till organisa-
tionens entreprenörsutbildning.
   Under sex månader fick hon och kurskam-
raterna lära sig om vilka rättigheter de har,        
vad de kan kräva av staten, hur de ska kontakta 
myndigheter och hur de ska driva jordbruks-
företag. Efter kursens slut ville hon fortsätta 
och fick möjlighet att gå ett flertal vidareut-
bildningar som anordnas av IMs samarbets-
partner Justice and Rights Institute Nepal.
   – Tack vare utbildningarna har jag lärt mig 
att leda andra och att veta hur jag ska kunna 
påverka i samhällsfrågor, berättar Damanti 
och sjasar bort nyfikna barn som samlats runt 
oss för att lyssna.
   
Lyckats minska männens våld
– När jag var klar med utbildningarna 
startade jag ett företag där jag producerade 
nudlar och fick en egen inkomst. Jag samla-
de också de andra kvinnorna i byn för att vi 
tillsammans skulle lösa de problem vi lever 
med. Många av männen i byn dricker och 
blir våldsamma. Men vi kvinnor gick samman 
och beslutade oss för att göra något åt saken. 
Nuförtiden dricker inte männen på dagtid. 
De har nästan helt slutat att spela kort och 
hjälper till mer i hushållet. Det gör att det 
könsbaserade våldet har minskat.
   Under Damantis ledning tog kvinnorna 
också tag i att bygga ett dräneringssystem 
invid byns huvudgata.
   – Både kvinnor och män ser mig som en 
ledare. De stöttade mig så att jag som första 
kvinna någonsin invaldes i kommunfullmäktige.
   Damanti är även invald i distriktskommittén 
och hon leder också kvinnogrupper i området.
   – Tillsammans går det att skapa stora 
förändringar, avslutar Damanti. Nu håller vi 
kvinnor på att planera för bygget av en stor 
vattenreservoar – med den kan vi till och 
med stötta andra byar i området när det blir 
vattenbrist. Text & foto Malin Kihlström

D
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Engagera
dig för en

medmänsklig värld. 
Bli månadsgivare.

Så kan vi 
bekämpa  
barnäktenskap
Ett av de globala målen som en majoritet av världens 
ledare enats om är att avskaffa skadliga sedvänjor,  
såsom barnäktenskap. Det är naturligtvis inget som 
görs i en handvändning, men flera saker är viktiga: 

Fattigdom är den absolut största orsaken till barn- 
äktenskap. I många fall får familjen ekonomisk kom-
pensation, en hemgift, när de gifter bort en dotter. 

Utbildning är den enskilt största faktorn för att mot-
verka barnäktenskap. Flickor som får gå i skolan gifter 
sig och får barn senare.

Sexualrådgivning Oönskade graviditeter ligger 
bakom många äktenskap, även barnäktenskap. Därför är 
tillgång till preventivmedel och kunskap oerhört viktigt. 

Lagstiftning I de flesta länder är 18 år minimiålder 
för att gifta sig, men enligt en kartläggning av World 
policy analysis center tillåter 93 länder i världen undantag 
mot denna lag om föräldrarna samtycker. Det handlar 
om att se till att lagar efterlevs. 

Förändring av attityder De flesta samhällen där 
barnäktenskap är vanliga är strikt patriarkala, och tradi-
tionen bjuder att en kvinna är mannens egendom. IM 
arbetar med organisationer som kämpar för att för-
ändra attityden till barnäktenskap. Genom att fler blir 
medvetna om barns rättigheter kan också fler kämpa 
mot barnäktenskap.

Foto Malin Kihlström

Du behövs
ENGAGERA DIG SOM VOLONTÄR. 

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

JÖNKÖPING/HUSKVARNA
Volontärer behövs till mötesplatsen i Smedbyn, 
ett språkcafé drivet av lokalföreningen där vi 
tillsammans med nyanlända träffas på torsdagar 
kl. 17.30–19.30 för att öva svenska, hjälpa till med 
läxor, fika och bara umgås. Det behövs också  
volontärer till uppstart av en aktivitetsgrupp 
(idrott, kultur, fritidsliv etc) med träffar några gånger 
i månaden. Aktiviteter planeras tillsammans utefter 
önskemål och förmågor.  
Kontakt  jonkoping.lf@imsweden.org 

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 någon gång i månaden, oftast kvällstid  
eller på helger.  
Kontakt  Lennart.alkskog@me.com 
eller 0767-680708

STOCKHOLM
Duo Stockholm söker fler etablerade svenskar 
som vill möta personer som är nya i Sverige. Ni 
träffas två gånger i månaden och får möjlighet till 
kostnadsfria aktiviteter. Du som är etablerad får 
nya perspektiv och en ny vän. Genom att träffas 
vinner ni båda nya erfarenheter och får nya 
kontakter.  
Kontakt  duo.stockholm@imsweden.org



          över 80 år har IM tagit ställning mot  
          förtryck, utanförskap och rasism.  
          Vi arbetar för en jämställd och jämlik 
          värld där varje individ behandlas med 
          respekt och omtanke. Vår utgångs-
punkt är medmänsklighet och alla människors 
lika värde. För oss som inom IM är dessa 
saker självklara och jag är förvissad om att du 
som medlem vill att fler tar ställning för dessa 
för mänskligheten så centrala värderingar.
   Vi lever dessvärre idag i en värld där många 
motarbetar det IM står för. Klimatet har 
hårdnat och ”tänk på dig själv”-mentalite-
ten blivit starkare både bland politiker och 
allmänhet. Omtanken om de som lever i 
fattigdom och utanförskap har blivit något 
andra får ta hand om.

Idag finns mer än 70 miljoner flyktingar  
i världen, den högsta siffran sedan andra  
världskriget. Enligt FNs flyktingorgan  
UNHCR får varje dag i snitt 44 000 män-
niskor lämna sina hem till följd av krig och 
förföljelse. De flesta är internflyktingar, 
människor på flykt i sitt eget land, men cirka 
26 miljoner har flytt till i huvudsak grann-
länderna. Migrationen till Sverige och andra 
västländer står endast för en liten del. 
   Ändå finns det starka krafter i Sverige som 
vill stoppa eller kraftigt minska flyktingmot-
tagandet, vilket innebär att trycket ökar på de 
länder som redan idag lever i stor osäkerhet 

och tar emot flertalet flyktingar. Migrations- 
och integrationsfrågorna har blivit ett slagträ 
för att vinna röster.
   En sak har dock de flyktingkritiska rätt om: 
Den ömsesidiga integrationen har inte alltid 
fungerat. Samhället är fortfarande starkt seg-
regerat och vi som haft förmånen att leva i ett 
fritt och demokratiskt land har inte alltid haft 
förmågan eller viljan att möta nya svenskar på 
ett respektfullt och öppet sätt. Det finns en 
fortsatt ”vi och dom”-mentalitet, där det görs 
för lite för att bryta isoleringen. Här kan vi 
inte bara skylla på politikerna. Vi som individer 
har också stort ansvar för den ömsesidiga 
integrationen. Hur kan vi skapa det Sverige  
vi vill ha om vi inte möts?
   Det är politikernas sak att skapa förutsätt-
ningar för integration men möten mellan 
människor kan inte ske via ombud.
   
Tänk om alla nya i Sverige faktiskt fick 
möjlighet att lära känna människor som levt och 
verkat länge här! Alla kontakter mellan individer 
med olika kulturer berikar ju mångfalden.
   Det är en viktig utmaning för civilsamhället,  
och då inte minst IM med medlemmar, 
volontärer och medarbetare, att få fler att ta 
ställning mot utanförskap och rasism – för 
ömsesidig integration och medmänsklighet.
   Genom ord och handling kan vi påverka 
och få med fler människor i arbetet med att 
bryta segregationen!

KONTAKT

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

imsweden.org/styrelsenFler måste
ta ställning
mot rasism.
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Foto Linus Edlund

Ju fler vi är 

Nästa nummer av Medmänsklighet kommer ut i mars.



IMs kalendarium

IMs lokalförening i Lund har

med försäljning av second hand,  
hantverk med mera. 

Den 7 december kl 10–15 i 
IOGT:s lokaler på Bantorget 5 

Allt överskott går till IMs arbete i Sverige och i världen.

Lokalföreningarnas årsmöten 2020
För info om lokalföreningarnas årsmöten håll 
utkik under: imsweden.org/kalendarium, från 
början av 2020, eller kontakta din lokalförening 
på ort.lf@manniskohjalp.se

Se kartan för vilken lokalförening du tillhör.

hittar du på imsweden.org/aktuellt/kalendarium
Bli medlem 
du också!

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,
men blir du medlem nu ingår medlemskap för 2020.

Är du redan medlem? 
Värva gärna en vän!

Julmarknad

IM
Individuell Människohjälp

Svarspost
20327565
228 00 Lund

SVERIGE

PORTO
BETALT



Köp
världens 

julklapp

En gåva som förändrar liv

Namn:.......................................................................................................................................

Gatuadress:...........................................................................................................................

Postadress:............................................................................................................................

Telefon:.....................................................................................................................................

E-post:.......................................................................................................................................

Underskrift:............................................................................................................................Fyll i och skicka in talongen. Portot är betalt!

..............st Världens julkort à 300 kr 

..............st Barnrättspaket à 200 kr

..............st Utbildningspaket à 350 kr

..............st Försörjningspaket à 250 kr

..............st Ungdomspaket à 150 kr

Ja, jag vill beställa!
V

Ä
N

LI
G

E
N

 T
E

X
TA

!

IM hanterar dina personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR,  
för mer information besök imsweden.org

Varje gåvokort du handlar levereras till din adress tillsammans 
med ett inbetalningskort. En administrationsavgift på 20 kr per kort  
tillkommer, max 60 kr per beställning.

Eller beställ direkt på imsweden.org/gavoshop
Du kan också ringa 010-205 15 58 för personlig service.

OBS! Om du vill ha dina gåvokort före jul behöver      
                           vi din beställning senast den 17 december.

Bidra till IMs arbete för en värld fri från  
fattigdom och utanförskap. Till rätten  
att få vara barn, rätten till utbildning  
och möjlighet till självförsörjning.

Världens 
julkort

Se till att flickor, som Mariela i El Salvador, 
får en trygg uppväxt fri från kränkningar 
och våld, och inte riskerar att giftas bort 
som barn.

En gåva som 
förändrar liv

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

Barnrätts
paketIM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

Bidra till att flickor, som Sunita i Indien, 
kan gå i skolan och få den utbildning  
de har rätt till så att de kan forma sin 
egen framtid.

En gåva som 
förändrar liv

Utbildnings
          paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

En gåva som 
förändrar liv

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.

imsweden.org

Ge kvinnor, som Erida i Malawi,  
möjlighet att starta företag så att de kan 
bli självständiga och försörja sig själva  
och sina barn.

Se till att ungdomar, som Mercy i  
Malawi, kan ta hälsosamma beslut  
över sina kroppar och sin sexualitet.

Ungdoms
paket

En gåva som 
förändrar liv

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

foto M
alin Kihlström

foto M
alin Kihlström

En gåva som 
förändrar liv

Försörjnings
paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

Barnrätts 
paket

Utbildnings 
paket

Försörjnings 
paket

Ungdoms 
paket

När du ger bort IMs gåvokort får mottagaren en meningsfull, 
hållbar och livsviktig julklapp. Lägg IMs gåvokort under granen  
så ser vi till att din gåva når fram dit den behövs som mest.

Tack för din julgåva.  
Den hjälper oss  

att förbättra världen!

OBS! Beställ senast  
den 17 december 

för att få dina  
gåvobevis  

till jul.
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