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TEMA | HUMANIUM METAL

IM grundades 1938 och har arbetat för 
medmänsklighet på olika sätt sedan dess. 
Avståndstagande från våld och krig har 
alltid funnits med som en grundtanke. 
 Idag är Humanium Metal och kampen 
mot vapenvåld en del av IMs arbete. 
Vår modell på framsidan, Ann Mari Marke, 
som har en relation till IM sedan 1960-talet, 
får symbolisera detta. Du möter henne 
i en intervju på sidan 18. 
  Humanium Metal är temat för hela det 
här numret av Medmänsklighet. Vi är  
stolta över hur vårt initiativ har utvecklats 
till en rörelse som på olika konkreta  
sätt motverkar det väpnade våld som 
skördar hundratusentals liv varje år.  
Genom att sätta fokus på det ökade 
vapenvåldet och samtidigt skapa föränd-
ring för människor som lever i samhällen 
präglade av våld och konflikter bidrar vi 
till att uppfylla Globala målet 16 –  
Fredliga och inkluderande samhällen. 
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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.
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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

Medmänsklighet trycks av Trydells som är ett  
Svanenmärkt tryckeri. 



Så blir 
något dåligt 
till något bra

                   r 2015 var Humanium Metal 
                     bara en vild idé. En idé om att få 
                        bort dödliga vapen från gatan. 
                           En idé om att få in pengar för 
                              att stödja personer drabbade  
av vapenvåld. Redan året efter smälte vi för  
första gången ner beslagtagna vapen, första 
steget på resan var taget. 
   Nu kan vi konstatera att den vilda idén höll. 
IM bidrar på ett konkret sätt till att minska 
tillgången till vapen och därmed minska vapen-
våldet. Samtidigt får vi finansiering för att 
bygga fredliga samhällen. Ett vapen beslagtas, 
smälts ner och omvandlas till en produkt som 
kan säljas. Pengarna som tjänas in går tillbaka 
till människor som lever i skuggan av våldet. 
För att stötta enskilda individer som drabbats. 
För att skapa säkra utrymmen för barn och 
ungdomar att röra sig på. För att motverka 
machokultur. För att få människor att gå  
samman och kräva en förändring. 
   Illegala vapen har blivit till smycken, klockor, 
pennor och till och med konstverk. Jag är glad 
och stolt över att Humanium Metal finns med 
i den permanenta nedrustningsutställningen i 
FN-byggnaden i New York. Jag blir framför allt 
väldigt tacksam när jag träffar människor som 
genom Humanium Metal kunnat få ett nytt liv. 

Människor som drabbats av våldet. José Rafael 
Sarmientos, som jag mötte i El Salvador är ett 
exempel. Han blev överfallen och skjuten på 
väg till jobbet. Han överlevde, men har sedan 
dess inte kunnat gå. Den första tiden efter över-
fallet tänkte han att hans liv var slut. Genom 
IMs partner fick han stöd. Stöd att komma 
tillbaka både kroppsligt och mentalt. Stöd att 
skaffa en egen inkomst. Han kan nu försörja  
sig och sin familj. Framför allt har Rafael fått 
ett värdigt liv och vunnit tillbaka hoppet om 
framtiden. Nu vill han själv vara med och bidra 
till att stötta andra. 
   Nu vill vi ta nästa steg. Sprida Humanium 
Metal till fler länder. Utveckla verksamheten så 
att fler vapen aldrig kommer tillbaka till gatan. 
Så att fler människoliv kan skonas. Fler utsatta 
kan få stöd. Och vi vill gärna ha din hjälp. 
Genom att sprida kännedom om Humanium 
Metal är du med och gör skillnad. 
   Genom att köpa ett smycke eller ett gåvokort 
bidrar du aktivt till att det blir färre vapen i 
världen. För varje pistol som blir till Humanium 
Metal tar vi ytterligare ett steg mot en mindre 
våldsam värld. Välkommen med!

Martin Nihlgård, generalsekreterare
martin.nihlgard@imsweden.org
Tel: 070-410 03 09

Foto: Malin Kihlström/IM
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Vägen från 
vapenvåldet

Det här numret av Medmänsklighet 
handlar om Humanium Metal och IMs 
arbete för fredliga samhällen som  
förutsättning för hållbar utveckling. 
Wendy Caishpal i El Salvador är en  
av de människor som har drabbats  
av det väpnade våldet. Nu är hon själv 
en stark röst i arbetet för mänskliga 
rättigheter och hon ser Humanium 
Metal som ett viktigt led i att förändra 
våldskulturen i El Salvador. Text: Malin Kihlström
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Wendy Caishpal var 16 år gammal när hon sköts i ryggen  
och blev förlamad. Idag är hon advokat och kämpar för  

mänskliga rättigheter i El Salvador. Foto: Alvaro Rosalez



                       et hela började en marsdag 2004 
                         när Wendy Caishpal följde med 
                         sin 28-årige kusin i hans bil för att 
                        sälja bröd. På en gata i deras hem- 
                   stad Ahuachapán vinkade en kvinna 
till dem att stanna för att hon ville handla av 
dem. Wendy gick ur bilen och fram till kvinnan. 
I ögonvrån såg hon en man komma fram till 
bilen och utan ett ord kallblodigt avrätta hennes 
kusin med ett skott i huvudet. Samtidigt började 
andra män skjuta från sidan. 
   – Jag kände hur jag blev träffad, först i benet 
och sedan med flera skott i ryggen. Jag föll ihop.  
Någon av männen skrek att jag fortfarande levde, 
så mannen som skjutit min kusin kom fram till 
mig, höjde pistolen och sköt mig igen. Som 
tur var träffade kulan i armen. Efter det sprang 
männen iväg, berättar Wendy.

Fördes till sjukhus
Hon förlorade mycket blod men behöll med-
vetandet. Två polismän kom och tog henne till 
sjukhuset.
   – Jag minns att den ena polisen lyfte upp 
mig i sina armar och att det var blod överallt. 
Medan vi åkte till sjukhuset skakade han mig 
och bad mig att inte dö. Jag kände hur jag höll 
på att försvinna, men han tillät mig inte det,  
så jag överlevde.
   På sjukhuset togs hon in för operation direkt, 
men hon hade redan hamnat i en koma som 
skulle vara i fjorton dagar. Det visade sig att 
hon träffats av fem kulor, varav de kulor som 
träffat i ryggen hade skadat ryggmärgen och 
gjort henne permanent förlamad.
   Efter tre månader på sjukhuset började den 

långa rehabiliteringsprocessen. 
   – Det var då den riktiga prövningen började. 
Jag hade alltid varit en sportig, aktiv tjej, och 
mina ben var mitt liv. Jag vägrade först inse att  
jag var förlamad och tänkte att jag en dag  
skulle kunna gå igen. Det gjorde att det var  
oerhört svårt för mig att sätta mig i en rullstol. 
Jag hatade den i början. Framförallt skämdes 
jag och ville inte att någon skulle se mig. Jag 
täckte över mina ben och drog mig undan mina  
vänner. Nu förstår jag att det var för att jag  
inte själv kunde acceptera den jag hade blivit, 
säger Wendy.

Hotades till tystnad
Samtidig som hon kämpade mot fysisk och 
psykisk smärta var hon tvungen att hantera  
den rättsliga processen mot förövarna.
   – Jag hade känt igen männen som skjutit 
oss och visste att de tillhörde ett lokalt gäng. 
Någon tid innan skjutningen hade jag och min 
kusin blivit stoppade av gängmedlemmar som 
försökte tvinga min kusin att visa sina tatue-
ringar. Han vägrade. Jag vet att det var samma 
män som sedan sköt oss.
   Gängmedlemmar i El Salvador tatuerar sig  
för att visa sin gängtillhörighet. Att kusinen 
hade en tatuering, helt utan koppling till något 
gäng, blev hans död. 
   Den lokala tidningen hade felaktigt rappor-
terat att både Wendy och hennes kusin hade 
omkommit i skottlossningen. Det gjorde att 
gängmedlemmarna höll sig lugna, men när 
polisen efter ett tag grep dem förstod de att 
Wendy hade överlevt. Medlemmar kom till sjuk- 
huset och hotade både henne och hennes familj 
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Wendy Caishpal i El Salvador var bara 16 år när hon sköts  
i ryggen och förlamades från midjan och ner. Idag är hon 31 år,  
ansedd advokat och har grundat en organisation som kämpar  
för att människor som lever med funktionsnedsättningar ska  
kunna ta del av sina rättigheter. Det här är hennes historia.



till livet om de inte drog tillbaka anklagelserna.    
   – Min moster sa att jag inte skulle avslöja 
identiteten på de som sköt mig, för familjens 
skull. Så jag tog tillbaka allt och männen släpptes. 
Då först slutade de hota mig.

Humanium Metal-stödet gav styrka
Nu följde en flera år lång process där Wendy 
var tvungen att acceptera sin nya identitet och 
lära sig leva ett liv med en funktionsnedsättning.  
Genom olika organisationer, bland annat IMs 
partnerorganisation Red de Sobrevivientes, 
som är en kärnaktör i Humanium Metal, har 
Wendy fått tillgång till rehabilitering och  
personlig utveckling.
   – Genom Red de Sobrevivientes och insatser 
som finansieras genom Humanium Metal har 
jag bland annat fått lära mig att bli mer själv-
ständig och att våga utmana mig själv. Jag har 
också fått kunskaper om vilka rättigheter jag, 
som lever med en funktionsnedsättning, har i 
samhället. Det har stärkt mig och hjälpt mig 
att acceptera min situation. Nu älskar jag min 
rullstol! Jag har också en dröm om att en dag 
kunna tillverka rullstolar i Humanium Metal.

Banar vägen för andra
Idag är Wendy ensamstående med två barn 
och arbetar som advokat. Som kvinna med en 

funktionsnedsättning har hon utmanat, och 
övervunnit, en rad svåra hinder i samhället.
   – Att vara kvinna och ha ett yrke med hög 
status är en utmaning i sig i det här landet.  
Att jag, som dessutom har en funktionsned- 
sättning, har barn och är ensamstående, har 
lyckats att både studera och få ett bra jobb gör 
mig oerhört stolt. Jag har klarat det helt på 
egen hand, med stöd från organisationer som 
Red de Sobrevivientes.
   Wendy är nu en förebild för många och hon 
har grundat organisationen Ahuachapán 
Without Borders som arbetar för att stärka 
rättigheterna för människor med funktions- 
variationer.
   – Jag ser det som min uppgift att bana vägen 
så att det blir lättare för dem som kommer  
efter mig. Jag har redan betalat priset och gör 
nu allt jag kan för att ta bort hinder för andra. 
   Hon ser Humanium Metal som ett viktigt 
initiativ, inte bara för att stärka individer som 
drabbats av vapenvåld, utan för hela arbetet 
med att förändra våldskulturen i El Salvador.
   – Humanium Metal är fantastiskt. Med 
intäkterna därifrån kan människor som jag, 
som drabbats av vapenvåld, växa och utvecklas. 
Initiativet bidrar också till att bygga fredliga 
samhällen i vårt land. Det är en lång och kom-
plicerad process. Men det går, säger Wendy. 

   7

Wendy Caishpal med sina två söner, Gael Alessandro, 7 år,  
och Victor Manuel, 13 år Foto: Alvaro Rosalez.
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Berättelsen om 
Humanium Metal

2015

2016

2017

2018

”Humanium Metal is a 
laudable effort at making 
this world more peaceful 
through concrete human 
action.” 
                 Dalai lama

De första planerna börjar 
konkretiseras i Lund och 
Centralamerika. ”I början 
sade alla till mig, det är 
omöjligt, ni är galna, det är 
en fin tanke men bara en 
utopi.” Orden är Amilcar 
Dúrans på IMs part-
nerorganaisation Red de 
Sobrevivientes. Amilcar, 
som själv drabbats av 
vapenvåld, var tidigt in- 
blandad i Humanium Metal.

Hans Blix, en välkänd inter-
nationell auktoritet i frågor 
om vapen och avväpning, 
är tidigt en av Humanium 
Metals viktigaste rådgivare 
och stödjande röster.

Humanium Metal lanseras 
officiellt på ett mindre event  
i Stockholm. Utöver represent- 
anter från IM finns bland annat 
Hans Blix, Karin Enström och 
Paul Beijer på plats.

IMs initiativ får tidigt stöd av två freds-
pristagare; Dalai lama och Desmond 
Tutu. Idén Humanium Metal är kreativ 
och kraftfull, det är tydligt. Nu behövs 
dock att vapen börjar smältas ner i 
större skala och att produkter börjar 
tillverkas. 

I Almedalen blir Humanium Metal  
årets snackis och många politiker, 
entreprenörer och aktivister berömmer 
och ställer sig bakom initiativet. Anders 
Kompass, Alice Bah Kuhnke, Navid 
Modiri, Anders Ygeman och Alexandra 
Charles von Hofsten var några av 
dem. På scener och under seminarium 
och samtal diskuteras vapenvåld och 
dess effekter på inte minst det svenska 
samhället.

Efter en större destruktion och nedsmält-
ning av illegala beslagtagna vapen i El 
Salvador börjar arbetet med att förvandla 
den smutsiga vapenmetallen till en metall 
som kan användas för fredlig produktion. 

I ett uppmärksammat  
TED-talk intar IMs Peter 
Brune, Humanium Metals 
initiativtagare och dåvarande 
chef för den internationella 
verksamheten, scenen för  
ett livesänt föredrag.

IMs dåvarande general-
sekreterare Ann Svensén 
medverkar vid ett av flera 
tillfällen då IM bjuds in till 
TV4s morgonsoffa, för att 
förklara Humanium Metal 
och de olika stegen där 
”vapen blir prylar”.

Humanium Metal har fått 
global mediauppmärk-

samhet, främst i Latin- och 
Nordamerika där frågor 
om vapenvåld står högt 

på den politiska agendan. 
Det skrivs mer om IM och 
Humanium Metal interna-

tionellt än i Sverige. 

IM belönas med Sveriges 
finaste reklampris och får tre 
Guldägg. Det här är ett av 
flera tillfällen då Humanium 
Metal får prestigefyllda priser 
för kommunikationen och 
kreativiteten i budskap och 
marknadsföring.

Foto:
2015: Tally Ho, 2016: Erik Hagman/Johan Noren/Peter Brune/Erik Törner 
(kollage), 2017: Simon Marke Gran/Skärmklipp TED-talks/Grafik Guldägget, 
2018: Skärmklipp TV4/Grafik Humanium Metal/Linus Edlund/Erik Törner/
Linus Edlund (produkter), 2019: Tally Ho/Paule Saviano/Skärmklipp TV4/
Simon Marke Gran/Simon Marke Gran, 2020: skärmklipp Frank To/Red de 
Sobrevivientes/Skärmklipp Togetherband, 2030: Erik Törner

Nu finns olika former av Humanium 
Metal-produkter till försäljning i form 

av klockor och smycken. En av de 
första produkterna, klockan, har sålt 
i över 12 000 exemplar. Sedan dess 

har fler produkter tagits fram. 
   IM säljer Humanium Metal till före-

tag som tillverkar och säljer produkter 
i metallen. IM tar del av intäkterna 

från försäljningen och återinvesterar 
pengarna i verksamhet för människor 

som drabbats av vapenvåld.

Text: Erik Törner
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2018

2019

2020

2030

IMs generalsekreterare 
Martin Nihlgård bjuds in 
av FN för att presentera 
Humanium Metal i FNs 
högkvarter i New York.  
Sedan dess finns  
Humanium Metal med i  
en permanent utställning  
i FN-skrapan.

IM ingår ett samarbete med 
Right Livelihood Foundation. 
Från och med 2019 är den 
skulptur som pristagarna får 
tillverkad i Humanium Metal. 
Greta Thunberg är en av pris-
tagarna till det som kallas  
”det alternativa Nobelpriset”. 

Det internationellt uppmärksammade  
initiativet Togetherband säljer armband  
med detaljer gjorda i Humanium Metal.  
   Togetherband har 17 olika armband för  
att uppmärksamma de 17 Globala målen. 
   Under senare delen av 2020 lanseras 
även The Humanium Metal Pen.

Ytterligare en nedsmältning av illegala av 
beslagtagna illegala vapen genomförs i 
El Salvador. Det innebär att cirka 6 000 
vapen hittills har förstörts och sedan för-
ädlats till Humanium Metal. De kan aldrig 
skada någon människa igen.

Hos IMs partnerorganisationer i Centralamerika inkluderar 
nu verksamheten inte bara stöd till personer som är 
drabbade av vapenvåld utan även till insatser riktade till 
ungdomar som lever i gängdominerade områden. Att 
erbjuda alternativ, idrott och utbildning, är ett av flera sätt 
att bekämpa vapnens makt över samhället.

När Dalai lama besöker IM i 
Sverige uttrycker han ännu en 
gång sitt stöd för Humanium 
Metal. Här syns han med den 
globala ickevåldssymbolen 
”the Knotted Gun”, själv- 
klart tillverkad i Humanium 
Metal – tre starka symboler  
för ickevåld i förening.

Parallellt med att nya företagssam-
arbeten etableras fördjupas verk-
samheten i Centralamerika – detta  
tack vare försäljning av Humanium 
Metal-produkter och gåvor till IM.
Vår partnerorganisation Red de Sobre-
vivientes som arbetar för människor 
som drabbats av vapenvåld, många 
med funktionsnedsättningar, är den 
organisation som får mest stöd.

Bra idéer har en förmåga att 
få egna vingar. Humanium 
Metal tar sig nya uttryck när 
den skotske konstnären 
Frank To använder metallen 
i pulverform för att skapa 
tavlor och annan konst. 
Detta väcker stort intresse i 
Storbritannien.  

I takt med att synligheten och genom-
slaget har ökat har IM fått en starkare 
röst och efterfrågas som experter till 
seminarier, paneler och konferenser 
– på global nivå. IM har nu genom 
Humanium Metal en unik möjlighet till 
politisk påverkan i de här frågorna.

”Det vore ju underbart om 
vapenvåld inte var ett problem 
om tio år, men det känns tyvärr 
helt orealistiskt. Men min dröm 
är att det drabbar färre då, och 
att vi har funnit ännu fler sätt att 
bättre stödja dem som drabbats 
och dem som kämpar mot våldet 
på plats. Och för den sakens 
skull hoppas jag att Humanium 
Metal fortsätter att växa till en 
etablerad, men fortsatt utmanande 
och nyskapande, metod att få 
uppmärksamhet och pengar för 
att göra skillnad.”

Martin Nihlgård 
IMs generalsekreterare

IM inleder samarbete med Non Violence Foundation. 
Tillsammans når IM och Non Violence ut globalt med 
det gemensamma budskapet mot våld och vapen.
   Non Violence symbol, den ikoniska  
”the Knotted Gun” skapad av Carl Fredrik 
Reuterswärd, återskapas i en större upplaga  
i Humanium Metal. 
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Örjan Ekman är en riktig veteran inom 
IM. Han var under många år ordförande 
för organisationen, han har skrivit en 
bok om IM, har många år varit aktiv som 
volontär i Stockholmsregionen, och – 
för detta sammanhang viktigt – Örjan var 
också den som startade upp IMs arbete 
i El Salvador för omkring 30 år sedan.
   
– Det var fortfarande inbördeskrig när jag var 
där 1989 och i det dolda inledde samarbetet med 
den första samarbetsorganisationen Anades. 
Som civilsamhällesaktörer levde de under hot 
och min närvaro som utländsk biståndsarbetare 
var icke önskvärd. Människor mördades och 
försvann, krig och våld hotade överallt, berättar 
Örjan Ekman.
   Anades, Ny Gryning, grundades av personer  
som tillhört kretsen kring den mördade biskopen  
Oscar Romero. Den senare helgonförklarade 
San Oscar Romero har kommit att symbolisera 
kampen under kalla kriget mot våld, övergrepp, 
diktatur och förtryck. 
   – Han predikade mot våldet och skrev under 
sin egen dödsdom när han i kyrkan i San Sal-
vador uppmanade soldater att inte lyda order 
att döda. Hans tankar och värderingar präglade 
Anades då, och var i allra högsta grad en del av 
IMs etablering i El Salvador, säger Örjan. 

Rak linje från IMs start  
till Humanium Metal 
Det ger en direkt koppling till IMs engagemang 
i El Salvador genom Humanium Metal idag. 
Även om IM är mest känd som en bistånds- 

organisation som arbetar med frågor som 
utbildning, hälsa och försörjning, så har av-
ståndstagande från våld och krig alltid funnits 
med. När Humanium Metal började bli en del 
av vad IM är tyckte många det kändes som en 
”ny” fråga: IM var väl ingen fredsorganisation?
   – Jo, det har IM faktiskt alltid varit. Det går 
en linje hela vägen från IMs grundande 1938 
till Humanium Metal, inte minst genom Folke 
Holmström som var radikalpacifist, säger Örjan. 
   Folke var IMs grundare Britta Holmströms 
make. Om det ibland låter som att Britta själv  
skapade och styrde IM i början, så var det ofta  
lika mycket Folke. De var inspirerade av kväkar- 
rörelsen, och tanken hur man bäst står emot 
ondskan och våldet var ständigt närvarande. 
Organisationen var radikal och före sin tid. 
Och Folke fick problem, han utestängdes från 
sammanhang och yrkesuppdrag. 

Fredstanken central
I styrelsen för IM som då var baserad i Lin-
köping satt också Elin Wägner. Även Elin var 
pacifist och sade, typiskt för hennes sätt att 
formulera sig, att det var ”konstigt att Linköping 
med fyra regementen inte kan acceptera en 
enda radikalpacifist”.
   – De sågs som svikare och kände sig utfrysta, 
det var mitt under kriget, och att vara krigsmot-
ståndare var att inte ställa upp för landet. Men 
för Folke och Britta var fredstanken central. Om 
man arbetar för att människor ska mötas och 
ha en dialog över gränser, så tar man bort gro-
grunden för konflikt och krig, berättar Örjan.
   Medmänsklighet, ett uttryck som är ett centralt 

IM och  
 fredstanken
– från Elin Wägner till Oscar Romero och Dalai lama 



värde i hela IMs historia, skapades och ”uppfanns” av Britta 
och Folke Holmström. Och det hängde tätt samman med 
avståndstagandet från våld och krig. 
   – De möten över gränser IM trodde på kan inte skapas 
annars. Det kom också att prägla valet av samarbetspartners, 
förklarar Örjan. 
   När IM efter andra världskriget började få en form som 
mer liknar dagens IM, med internationella samarbeten och 
mer långsiktigt bistånd snarare än akuta flyktinginsatser, följde 
de tankarna med. Det blev tydligt när IM knöt kontakt med 
tibetanernas ledare Dalai lama och inledde ett samarbete som 
varat i ett halvt sekel.
   – ’Har vi inre sinnesfrid kan ingen yttre fiende förstöra den 
hur mäktig han än är eller hur hotfull atmosfären omkring 
oss än är’, sade Dalai lama när han besökte oss 1988. Det 
skulle lika gärna kunna vara sagt av IM, vi delade helt synen 
på de här frågorna, minns Örjan.
    – Motståndet mot våld fanns redan på 40-talet, och icke-
våld var och är revolutionärt – kom ihåg det. Dalai lama för-
stärkte detta, och engagemanget i El Salvador följde därefter. 

Adresserar problemet med handeldvapen
Oscar Romero predikade innan han mördades 1980 att våld 
och vapen inte kan lösa El Salvadors problem. Just alla vapen 
i omlopp skiljer El Salvador och Centralamerika från andra  
områden. Kriminalitet och det vardagliga våldet är ett för- 
ödande samhällsproblem.
   – Att skylla på nån slags machismo-samhälle är en schablon- 
bild tycker jag, säger Örjan.  
   – Visst är det mansdominerat, men det finns också otroligt 
starka kvinnor i El Salvador. Men våldet inom familjerna är 
utbrett, mot kvinnor och mot barn. Så barn växer upp med 
våld och blir osunt vana vid våld. 
   De ökända salvadoranska gängen fångar upp ungdomar, 
med tillhörighet, skydd, tatueringar – och vapen. 
   – Därför är Humanium Metal så intressant tycker jag. IM 
har partnerorganisationer som jobbar bland gängen, i lokal-
samhället, och gör skillnad och förändrar till det bättre. Det 
är när vi kan förklara hela kedjan man förstår vilken kraft det 
har. Och det visar hur Humanium Metal är en direkt utlöpare 
till IMs grundande för 80 år sedan, säger Örjan. 
Text: Erik Törner
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Simon Marke Gran, du är projektledare för 
Humanium Metal sedan 2017. Hur har det varit?
– Det har varit en väldigt stimulerande utmaning. 
Min uppgift har varit att realisera idéskaparen Peter 
Brunes vision. Då, 2017, satt jag med ett rostigt 
rör gjort av metallen från nedsmälta illegala vapen 
och undrade hur jag skulle kunna omvandla det till 
konsumentprodukter.

Kan du berätta om processen?
– Vi har testat oss fram, med ständigt nya arbetssätt. 
Det har varit tidsmässiga, tekniska och finansiella 
svårigheter. Men jag har alltid trott på idén! Det 
här är ju inte någon jippogrej där vi bara försöker 
smälta ner vapen, utan en process där vi binder ihop 
nedsmältningen med IMs långsiktiga uppdrag att 
bekämpa fattigdom och utanförskap.

Varför är arbetet så viktigt?
– För att kampen mot små och lätta vapen är under-
finansierad, trots att vapenvåldet har så stora konse-
kvenser, inte minst när det kommer till könsrelaterat 
våld och demokrati.
   – Men också för att partnerskap och Globala målet 
17 är en sådan nyckel till att genomföra förändringar. 
Man kan inte sitta ensam på sin kammare och förändra 
världen. Vi måste göra det tillsammans. Och där är 
Humanium Metal så bra. Vi arbetar på alla nivåer: 
på individnivå med överlevare, på gruppnivå med 
civilsamhället, samt med olika länders regeringar.

Hur ser framtiden ut?
– Vi vill få mer spridning även vad gäller metallens 
användningsområden, som till sjukvården och 
till högteknologi. Ju fler grupper vi når desto mer 
påverkan.
   – Vi försöker också bereda mark för Humanium 
Metal i nya länder. Det är en möjlighet och skyldighet 
vi har, nu när vi byggt en fungerande modell för att 
jobba mot globalt vapenvåld.
Text: Amanda Pietersen 

Ju fler vi når, desto 
större påverkan

Till vänster: IM-veteranen Örjan Ekman  
som startade upp IMs arbete i El Salvador. 
Foto: Erik Törner/IM

Mittenbilden: Oscar Romeros ansikte och 
namn är synligt överallt i El Salvador än idag. 
Foto: Erik Törner/IM

Till höger: Dalai lama, fredspristagare  
och IM-vän, på besök hos IMs grundare  
Britta Holmström 1973. Foto: IM

          
Foto: M

ali
n 

Ki
hl

st
rö

m
/IM



12  medmänsklighet nr 4 / 2020

Från vapen till
FRAMTIDSTRO

Humanium Metal är IMs initiativ för en fredligare värld  
som lanserades 2016. Grundtanken är enkel: ett vapen  
är potentiellt livsfarligt ända tills det blir förstört.  
   För att minska vapenvåldet och bygga fredliga och 
hållbara samhällen smälter vi därför ner och förstör vapen.  
Vi stöttar människor som överlevt vapenvåld. Och vi  
påverkar beslutsfattare att göra något åt våldet. Det här 
kräver samarbete, med företag och organisationer,  
regeringar och myndigheter, och med enskilda personer 
– det är här ditt stöd kommer in!  Text: Anton Eriksson

STEG 1
Beslagtagna illegala vapen doneras till oss 
av regeringar och lokala myndigheter. Vi 
köper inga vapen. Vi får dem utan kostnad 
för att förstöra och smälta ner dem. Den 
metall som kommer från nedsmältningen 
renas, förädlas och kvalitetstestats – och 
certifieras sedan som Humanium Metal. 
Vapnen är nu förstörda och i våra händer 
har vi världens kanske mest värdefulla 
metall, eftersom väpnat våld årligen kostar 
samhällen världen över enorma summor.

STEG 3
De intäkter som Humanium Metal genererar 
går tillbaka till IMs verksamhet och används 
för att stötta människor och samhällen som 
är hårt drabbade av vapenvåld. Tillsam-
mans med lokala partnerorganisationer 
hjälper vi överlevare med rehabilitering och 
sociala insatser, och stöttar ungdomar i 
att ta tillbaka sina samhällen som våldsfria 
zoner. Samtidigt bedriver vi ett globalt på-
verkansarbete för att beslutsfattare världen 
över ska agera mot vapenvåldet.

STEG 2
Humanium Metal är ett attraktivt material. 
Många vill göra fredliga produkter av det 
som tidigare använts till att döda, och vara 
med i kampen för en fredligare värld. IM 
kontaktas ofta av företag som vill tillverka 
hela eller delar av produkter i metallen. 
Vi ställer höga krav för att de ska få köpa 
metallen av oss. När de fått tillgång till den 
skapar de nyttoföremål som till exempel 
klockor, armband och pennor av den och 
säljer dessa på sina marknader.

Så här går det till:
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Från vapen till
FRAMTIDSTRO

Humanium Metal sätter fokus 
på det ökade vapenvåldet 

och skapar samtidigt konkret 
förändring för människor som 

lever i samhällen präglade 
av våld och konflikter.  

På så sätt bidrar IM till det 
Globala målet 16 Fredliga och 

inkluderande samhällen.

Det här kan du göra
Genom att köpa ett gåvokort eller en produkt i Humanium 

Metal blir du en del i denna kedja av positiv förändring  
– se sidorna 14–15 hur du gör för att handla. 

När du köper ett gåvokort för 300 kronor bidrar du direkt 
till att smälta ner ett vapen. Köper du ett armband som är 

tillverkat av återvunnen vapenmetall är du inte bara med och 
ser till att vapen försvinner från gatan – du är också med  

och stöttar människor som blivit offer för vapenvåld.

Grundtanken att ett vapen är potentiellt livsfarligt tills  
det förstörs är enkel, men det krävs att vi hjälps åt för att 

göra något åt saken. Vi vill förstöra fler vapen och ge  
framtidstro till många fler människor som drabbats  

av vapenvåld. Var med du också!



Julklapparna som
ingen glömmer

Du kan beställa 
dina gåvor på olika sätt: 

1. Via imsweden.org/gavoshop

2. Använd talongen på baksidan av tidningen

3. Ring till vår ordertelefon på 010-205 15 58

Varje minut skjuts en människa någonstans i världen.  
Varje minut. Ta in det. Det innebär att en människa  
kommer att träffas av en kula medan du läser det här. 
En människa som är någons barn, någons mamma, 
någons pappa, någons vän. Du kan ändra på det. 
Nu har du chansen att göra ett livsviktigt val. Ta den.

Köp julklapparna 
som ger fred på jorden
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Armband i
Humanium Metal
Nu har du möjlighet att köpa ett unikt armband 
i Humanium Metal till dig själv eller till någon som 
du vill överraska med en extra speciell julklapp. 
Varje armband är tillverkat av metall från nersmälta 
vapen och utgör en kraftfull symbol för fred runt 
handleden. Armbandet finns i tre storlekar 
(se tidningens baksida).

Pris: 995 kr/st



Julklapparna som
ingen glömmer

Gåvokort
Ett gåvokort = ett förstört vapen. 
Så enkelt är det. 

Du köper ett gåvokort för 300 kronor.
För pengarna kan vi bekosta ned-
smältning av ett illegalt vapen. 
Du får ett fint fysiskt eller digitalt kort  
att ge bort till någon du tycker om.

Kortet finns i två olika motiv. Inuti står 
det att mottagaren är med och smälter 
ner vapen för en fredligare värld.

Pris: 300 kr/st

Tygkasse
Tygkassen är framställd i 100% 
ekologisk och Fairtrade-certifierad bomull.  

Kassen pryds på framsidan av en illustration 
och på baksidan av Humanium Metal-logotypen. 

Att bära kassen visar att du är med  
i kampen mot vapenvåldet!

Pris: 200 kr/st

Beställ senast
16 december
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kassens baksida

kort i A5-format

            kort i A5-format
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Varje kort du köper 
förändrar någons liv

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

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP

SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

Barnrätts
paket

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att 

stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att 

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

Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. 

IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt 

obunden.

foto M
alin Kihlström

foto M
alin Kihlström

En gåva som 
förändrar liv

Försörjnings
paket

INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP
SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

imsweden.org

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

Försörjnings-
paket
När du köper ett Försörjnings-
paket i IMs gåvoshop är du 
med och ser till att utsatta 
människor kan försörja sig 
och skicka sina barn till skolan.  

Pris: 250 kr/st

Utbildnings-
paket
När du köper ett Utbildningspaket 
i IMs gåvoshop är du med och 
ser till att barn får gå i skolan 
och att hela familjers livssituation 
förbättras. 

Pris: 350 kr/st

Barnrätts-
paket
När du köper ett Barnrätts-
paket i IMs gåvoshop är du 
med och bidrar till vårt livsviktiga 
arbete mot barnäktenskap 
världen över. 

Pris: 200 kr/st

Julklapparna som
ingen glömmer

Du kan beställa 
dina gåvor på olika sätt: 

1. Via imsweden.org/gavoshop

2. Använd talongen på baksidan av tidningen

3. Ring till vår ordertelefon på 010-205 15 58

Beställ senast
16 december



Djup fattigdom tvingade Annie Kaunda i 
Zambia att bryta mot lagen och gifta bort sin 
dotter. Berättelsen är tyvärr långt ifrån unik 
och hundratusentals barn världen över tving-
as varje år ingå äktenskap. När du köper ett 
Barnrättspaket i vår gåvoshop är du med och 
bekämpar barnäktenskap tillsammans med IM.
   – Vi var så fattiga och min enda tanke var att 
gifta bort mina döttrar, berättar Annie Kaunda. 
På så sätt skulle de kunna få tillräckligt med mat 
och vi skulle få inkomster i form av hemgifter.
   Hon och hennes man och deras fem barn bor 
i Lupososhidistriktet i norra Zambia. 2018 
tvingades familjen gifta bort sin knappt 15- 
åriga dotter till en man i byn. Detta är tyvärr 
vanligt förekommande i Zambia, trots att 
barnäktenskap är förbjudet enligt lag. Huvud-
orsaken till barnäktenskap är, precis som för 
Annie och hennes familj, fattigdom. Ungdoms-
graviditeter till följd av okunskap kring sin 
egen kropp och avsaknad av preventivmedel är 
också en anledning till att flickor ingår i tidiga 
äktenskap.

Kampanjar mot barnäktenskap
IM arbetar tillsammans med en organisation i 
Zambia som heter Non-Governmental Gender 
Organisations’ Coordinating Council (NGOCC). 
Tillsammans bedriver vi kampanjer för att 
avskaffa barnäktenskap. När företrädare för 
NGOCC hörde talas om att Annie hade gift 
bort sin dotter sökte de därför upp Annie.
   – De sa till mig att om jag inte tog min dotter 

ur äktenskapet skulle de ta mig till byns ledare. 
Genom NGOCCs arbete har han blivit en för-
kämpe i kampen mot barnäktenskap och om 
han fick veta att jag gift bort min dotter skulle 
det bli påföljder för mig och dotterns makes 
familj, berättar Annie.
   Trots protester från dotterns man och hans 
familj kunde Annies dotter lämna äktenskapet, 
flytta hem och komma tillbaka till skolan efter 
tre månader. Men fattigdomen var fortfaran-
de ett problem. För att förhindra att flickor 
tvingas tillbaka in i äktenskap driver NGOCC 
därför en verksamhet för att stärka kvinnorna i 
byarna ekonomiskt.

Startade sparlånegrupp
Med stöd av NGOCC och IM startade Annie 
och 22 andra kvinnor i byn en sparlånegrupp 
där de sparar pengar i en gemensam pott som 
de sedan kan låna ur mot en låg ränta. Räntan 
går in i den gemensamma potten som på så sätt 
växer.
   – Jag använde pengarna som jag lånade till  
att gå med i ett kooperativ och köpa gödnings- 
medel för att utöka min jordnötsodling. Jag 
startade också en liten rörelse där jag säljer 
grönsaker, berättar Annie.
   Jordnötter är basföda i Zambia och i år har 
Annie fått en så stor skörd att det både räcker 
till mat för familjen och att sälja. Annie har nu 
råd att skicka alla sina barn till skolan och ing-
en av döttrarna riskerar längre att giftas bort.
Text: Malin Kihlström

Barnrättspaketet 
gav Annie möjlighet 
att rädda sin dotter
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Varje kort du köper 
förändrar någons liv

Julklapparna som
ingen glömmer
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Modellen på bilden, 88-åriga Ann Mari Marke, 
har en mångårig relation till IM.
   – Jag har känt till IM och ert arbete väldigt 
länge. På 1960-talet bodde vi på Grönegatan i 
Lund där även IMs grundare Britta och Folke 
Holmström bodde. Min son var jämngammal 
med deras yngste son och de lekte mycket 
tillsammans. Det var så jag fick höra talas om 
Brittas och Folkes engagemang och arbete. 

När började du själv engagera dig i IM?
   – Jag har själv alltid varit engagerad i män-
niskor och jobbat med utsatta grupper, bland 
annat unga kriminella. Jag minns att jag följde 
med en ung kille som nyss blivit frigiven till 
IMs second hand-butik i Lund, IM-tian, för att 
hjälpa honom att hitta lite kläder och saker. 
Där blev jag ännu mer intresserad av IM och 
gick sen på möten med den lokala IM-gruppen. 
Senare blev jag även medlem och månadsgivare.  
Det känns så bra eftersom jag helt och hållet 
ställer upp på IMs ideologi. Och så tycker jag 
att ni gör så viktigt arbete här i Sverige med 
läxhjälp och språkfika!

Hur kändes det att stå modell för  
Humanium Metal?
   – När jag blev tillfrågad kändes det som en 
självklarhet att ställa upp. Det var först när  
det väl närmade sig som jag blev lite nervös. 

Vad tänker du om Humanium Metal?
   – Jag tycker att det är helt fantastiskt! Det 
finns så mycket vapenvåld i världen och det

känns stort att IM har varit först med att agera 
mot det på ett konkret sätt. Ni gör ett enormt
arbete i El Salvador, inte bara för att stoppa  
våldet men också för att stärka kvinnor och 
barn och göra situationen bättre för dem.  
   När jag satt med vapnet i handen på foto-
graferingen tänkte jag på alla unga pojkar som 
springer runt därute med stora vapen i händ- 
erna. Det är hemskt. Humanium Metal är ett 
väldigt fint sätt att jobba för att förändra det.
   
Tack Ann Mari! Vi är stolta över att ha dig på 
framsidan av Medmänsklighet!

Text: Malin Kihlström

IM grundades 1938 och har arbetat för medmänsklighet  
på olika sätt sedan dess. Alltid relevant för sin tid.  
År 2020 är Humanium Metal och kampen mot vapenvåld  
en del av arbetet. Vår omslagsbild för det här numret  
av tidskriften får symbolisera det.

Bakom kulisserna när  
Ann Mari Marke fotograferas för framsidan  

av det här numret av Medmänsklighet. 
Foto: Ola Richardsson/IM 

Modellen för IM 2020
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För att du tror på en
medmänsklig värld

För att du tror på en 
medmänsklig värld
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Kent Wisti har haft tre yrkesdrömmar: att bli 
präst, bildkonstnär och rockstjärna.
   – Två av dem har jag uppfyllt och får man 
jämställa satiriker med rockstjärna så blir det tre, 
skrattar han.
   Hans alster i sociala medier och tidningar 
började av en slump.
   – Jag provade två gratisappar, en för att rita, en 
för att skriva. Och så lade jag ihop det och lade ut 
till kompisar. Jag hade inga ambitioner alls. Och 
det har jag inte nu heller. Det har bara rullat på.

Hur känns det när andra gillar det du gör?
   – Då blir jag glad på det där jättesköna sättet. 
   – Jag har sluppit näthat. Det tror jag handlar 
om att jag är en vit, heteroman i övre medel-
klassen. Samhället är liksom byggt för mig. Jag 
förväntas ha företräde. Om jag varit en homo-
sexuell förortstjej hade hatet nog rasat in.

Men retar du inte upp konservativa  
krafter i kyrkan med dina erotiska bilder, 
ditt språk och en ofta politisk satir?
   – Nej, mediebilden är att jag är en rebell men jag 
är snarare husbondens röst. Det finns en väldigt 
fördomsfull bild av kyrkan, en del ser biskopen i 
”Fanny och Alexander” framför sig. I själva verket 
har mina erotiska bilder snarast välkomnats.

Har du ångrat några teckningar?
   – Nej, jag har inga skamsköljningar över 
något. Men i början gjorde jag mycket  
karikatyrer av sverigedemokrater som tjocka 
och dumma. Det blev platt och visade på en 
rätt usel människosyn.
   – Nu kommer mina gubbar fram ur min blick 
på mig och mina tillkortakommanden. Det är 
det jag vill skratta åt, hur jag själv sitter fast i 
normer och fördomar.
   
Han kommer från en arbetarfamilj i Älmhult, 
mamma var vårdbiträde, pappa gravstensgravör, 
och föräldrarna gjorde en slags klassresa: fick 
bra lån och byggde hus. Kent och grannbarnen 
spelade landhockey på gatan.
   Trots att familjen inte var religiös gick Kent  
i kyrkans barntimme. Och där hände något. 
Berättelserna fascinerade och väckte redan  
då tankar på prästyrket.
   Han blev också tidigt intresserad av politik, 
dels genom hur de pratade i hemmet, dels genom 
Harry Kullmans böcker om arbetarrörelsens 
framväxt. Som tolvåring gick han med i SSU. 
   –Det är något väldigt fint med att samlas en 
grupp människor, i en idéburen organisation 
med en gemensam vision. Det skulle jag önska 
att alla fick uppleva!

Han synliggör inskränkthet och intolerans i teckningar 
med mustigt språk, ställer ut erotiska bilder och sjunger 
gärna punk tillsammans med konfirmander. Ändå tycker 
han inte att han är någon rebell utan känner sig närmast 
sönderkramad av kyrkan. Möt prästen Kent Wisti, 49 år 
och årets IM-pristagare.  

”Vi måste fortsätta  
sjunga de goda sångerna”
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   I Älmhult saknades den inskränkthet som 
kan prägla småstäder, menar han, på grund av 
Ikea och stambanan. Men när han växte upp 
upplevde han den första vågen av nynazism.
   – SD bildades ju av folk i de kretsarna, det 
kan de aldrig komma ifrån. Men nu är många 
av åsikterna som spreds då normaliserade.

IM är ju en biståndsorganisation. Har du 
några tankar om biståndet idag?
   – Jag fascineras av de populistiska utspelen.
Att man borde använda biståndspengar för att 
bygga fängelser utomlands, det är så dumt så 
det är svårt att överträffa.
   – Det är f-n svårt att vara satiriker idag när 
det görs så absurda uttalanden, skrattar han.

Hur mår medmänskligheten idag?
   – Den är rätt vilsen och rädd. Vi skulle behöva 
en trösteprofet, någon som ingjuter mod. För 
vi står inför stora hot: både nyfascismen och 
klimatet.
   – Polariseringen som vi hela tiden luras in i är 
ju nyfascismens motor. Jag tror vi har en mörk 
tid framför oss. Men vi som tror på och vill leva 
i de goda berättelserna måste fortsätta att berätta 
dessa. Vi måste fortsätta sjunga de sångerna 
och odla de frön som sedan kan fortsätta gro 
när vintern är över. Text: Amanda Pietersen

Motivering IM-priset 2020
IM-priset 2020 går till en orädd och kritisk samhälls- 
betraktare som med humanismen som ledstjärna 
fångar och ifrågasätter dagsaktuella händelser.  
   Han formulerar sig med skärpa mot rasism och 
intolerans och får oss att både skratta och sätta  
skrattet i halsen. Precis som IMs grundare Britta 
Holmström väcker han opinion för medmänsklighet  
i en tid när det verkligen behövs.

Kent Wisti om …
… IM-priset: Det känns fantastiskt att bli påtänkt  
i de här sammanhangen.

… Ebba Grön-låten ”Häng Gud”: Den är bra för  
den ifrågasätter den där hårda, dömande Guden.

… vad han är stolt över: Mina barn. Annars är jag 
mest stolt över det jag gjort senast, som nu boken 
med Susanne Dahl: ”Vem såg mig då” om förlust, 
sorg, tröst och längtan.

… drömmar: Jag är helt öppen för vad livet kan  
innebära. Livet är ju både kul och spännande och 
jobbigt och slitsamt.

PS. Är du nyfiken på Kent Wistis teckningar och stil: 
facebook.com/wistikent

Kent Wisti överraskades på sin arbetsplats 
på Lunds stift av en sjungande Rickard 

Söderberg, som också satt i IM-prisjuryn.
Foto: Malin Kihlström/IM  



                         östen 2015 tog min hustru och 
                         jag kontakt med IM för att se om 
                         vi på något sätt kunde hjälpa till i 
                         mottagandet av alla de människor 
                         som flydde krig och förföljelse 
och som kom till Sverige. Vi var inte ensamma 
utan det var också tusentals andra som på olika 
sätt ville hjälpa till. IM, välkänd för sin vilja 
och förmåga att bistå människor i nöd, var för 
oss ett naturligt val.
   I Göteborg, där vi bor, hade IM startat flera 
Tala svenska-grupper och under Maggi Andrés 
engagerande ledning träffade vi människor  
som kommit till Sverige och som önskade att 
integreras i det svenska samhället. Vi volontärer 
såg verkligen fram emot att träffa deltagarna  
och vi tror att det var ömsesidigt. 
   Mycket har hänt sedan dess. Inte minst 
har viljan bland många svenskar att ta emot 
människor på flykt ändrats på ett påtagligt sätt. 
Det som var naturligt hösten 2015 har bytts  
till en ”tänk på dig själv”-mentalitet. Därtill 
kommer att möjligheterna att träffas minskat  
på ett drastiskt sätt under coronapandemin.  
IM har både i Sverige och i andra länder blivit 
tvungna att ställa om vårt arbetssätt.
   Behovet av en ömsesidig integration i  
Sverige är stort, och om vi ska lyckas måste  
de som kommit hit få fortsatt möjlighet att  
både i coronatider och senare lära sig svenska

 och komma in i arbetslivet. Vi måste fortsätta  
mötas och lära av varandra. 
   IMs generalsekreterare och jag hade förmå-
nen att under hösten 2019 och våren 2020 
träffa lokalföreningarna på respektive ort. Det 
var mycket stimulerande att få se allt som görs  
runt om i Sverige. Det råder ingen tvekan om 
att IMs medlemmar och volontärer fortsatt  
vill arbeta för det IM strävar efter; en rättvis 
och medmänsklig värld.
   Flera lokalföreningar driver idag läxhjälp  
och språkträffar digitalt och många utomhus- 
aktiviteter såsom till exempel Move It Göte-
borg har kunnat fortsätta. Under hösten har 
också vissa inomhusaktiviteter såsom Rådrum  
i Falkenberg och på andra ställen kommit 
igång. Det känns väldigt bra.
   IMs volontärer och lokalföreningar behövs! 
Och även om vi alla längtar till dess att vi kan 
träffas fysiskt igen känns det så gott att veta att 
vi tillsammans gör allt vi kan för att medverka 
till att den ömsesidiga integrationen fortsätter. 
Håll ut! IM kommer att fortsätta att finnas  
på plats för att bistå människor i utsatthet. 
   Ett nytt år står för dörren och till dig som är 
medlem vill jag säga stort tack för året som gått 
och välkomna dig att förnya ditt medlemskap! 
Och till dig som inte redan är medlem –  
välkommen med! 
Lave Beck-Friis, IMs styrelseordförande

KONTAKT

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

imsweden.org/styrelsenTillsammans
kan vi göra
skillnad

H
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IMs kalendarium
       hittar du på imsweden.org/kalendarium

Foto: Linus Edlund/IM



Som medlem är du med och bestämmer hur  
IM ska arbeta mot fattigdom och utanförskap 
– lokalt och globalt. 

För bara 100 kr blir du medlem under resten  
av 2020 och hela 2021. 

Som medlem får du bland annat vår tidning  
Medmänsklighet, tillgång till våra utbildningar 
och mycket mer. 

Anmäl dig på imsweden.org/medlem eller  
sätt in 100 kr på pg 90 07 06-3 och märk  
betalningen ”Medlem”.

Var med och  
förändra världen

Lokalföreningarnas  
årsmöten 2021
För information om lokalföreningarnas  
årsmöten håll utkik på:  
imsweden.org/kalendarium 
efter årsskiftet eller kontakta din lokal- 
förening på ort.lf@imsweden.org

Bli 
volontär!
DITT ENGAGEMANG  
BEHÖVS HÄR:

GÖTEBORG –  
DIGITALA TALA SVENSKA-VÄNNER  
Vi har stor efterfrågan från personer som vill öva 
svenska via mobilsamtal, WhatsApp, Facetime 
eller annan teknik (dvs coronasäkert). Du och ”din” 
deltagare bestämmer själva när ni ska höras och hur. 
Du behöver ha möjlighet till 30–45 minuters samtal 
varje vecka (med uppehåll över lov/ledigheter).

För mer information  
region.vast@imsweden.org

Var du än bor är du varmt välkommen att engagera 
dig som volontär hos IM! Anmäl ditt intresse på: 
imsweden.org/volontar 
ditt intresse.

Du följer väl IM på sociala medier?  
Där får du regelbundna uppdateringar  

från våra verksamheter runt om i världen.

                 @imsweden.org           imsweden         imsweden

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

DDTTDAAAFADTDTTTTFFTFTADDFTFTTFATTDFTFAATA

20327565

Trollebergsvägen 5
222 29 Lund 

Bli medlem i IM.
Välkommen!



GS 2020 Tidskrif t

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

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

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

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

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

Underskrift:............................................................................................................................

Fyll i och skicka in talongen. Portot är betalt!

.......st Humanium Metal gåvokort med foto à 300 kr 

.......st Humanium Metal gåvokort med illustration à 300 kr

.......st armband i Humanium Metal 16 cm à 995 kr

.......st armband i Humanium Metal 18 cm à 995 kr

.......st armband i Humanium Metal 20 cm à 995 kr

.......st tygkasse Humanium Metal à 200 kr

.......st Barnrättspaket à 200 kr

.......st Utbildningspaket à 350 kr

.......st Försörjningspaket à 250 kr

.......st Världens julkort à 300 kr

Ja, jag vill beställa!

VÄNLIGEN TEXTA!

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

Varje gåvokort/produkt du handlar levereras till din adress 
tillsammans med ett inbetalningskort. En administrationsavgift   
på 20 kr per kort/produkt 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 16 december.

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 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

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.

En julhälsning som 
sprider glädje både 
här och långt borta. 
Ett bidrag till IMs 
arbete mot fattigdom 
och utanförskap.

Världens julkort
Ingen flicka ska giftas 
bort eller utsättas för 
övergrepp. Bidra till 
IMs arbete för 
flickors och kvinnors 
rättigheter.

Alla barn har rätt att 
gå i skolan. Med ett 
utbildningspaket ger 
du barn och ungdomar 
möjlighet att utforma 
sin egen framtid.

Ge kvinnor möjlighet 
att starta egna verk-
samheter så att de 
kan försörja sig själva 
och sina barn.

Barnrättspaket Utbildningspaket Försörjningspaket

När du ger bort en gåva från IM  
får mottagaren en meningsfull, 

hållbar och livsviktig julklapp som  
gör verklig skillnad i världen.
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Ett gåvokort = ett förstört vapen.
En uppskattad julklapp för en 
fredligare värld. Kortet är i A5- 
format och finns i två varianter.

Humanium Metal 
gåvokort Unikt armband tillverkat av  

metall från nedsmälta vapen. 
En kraftfull symbol för fred runt 
handleden. Finns i storlekarna  
16 cm, 18 cm och 20 cm.

Framställd i 100% ekologisk 
bomull. Fairtrade-certifierad. 
Bär kassen och visa att du 
är med i kampen mot vapen-
våldet!

Humanium Metal 
armband 

Humanium Metal 
tygkasse

Köp julklapparna som
gör verklig skillnad 

Alla gåvokort har en text om vad gåvan går till. Det finns dessutom möjlighet att skriva en egen hälsning i kortet.

Beställ senast
16 december

Julklappar som
ingen glömmer

framsida

baksida


