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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

Medmänsklighet trycks av Trydells som är ett  
Svanenmärkt tryckeri.
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Genom konst och kultur arbetar ung- 
domarna i den jordanska organisationen  
I Dare för att motverka ojämlikhet och 
skapa social sammanhållning.
   Ungdomar är en av de målgrupper  
som IM fokuserar på och ett flertal av de 
insatser som gjorts under 2020 har syftat 
till att stärka ungdomars rättigheter och 
röster i samhället. 
   Läs mer om ungdomarna i I Dare på 
sidan 16. 

Foto: I Dare



mer globalt samarbete, inte mindre. Det är både 
en moralisk fråga och en praktisk, för allas vår 
överlevnad. Om något så har pandemin visat att 
världen hänger ihop. 
   Vi behöver också värna humanismen i Sverige. 
Några som har drabbats extra hårt av pandemins 
effekter är de minderåriga flyktingar som kom till  
Sverige 2015. De möttes av ett oförutsägbart regelverk 
och fick under 2020 se hur pandemin i praktiken  
gjorde det omöjligt för dem att uppfylla de krav 
som ställdes för att de skulle få stanna. Detta är en 
skamfläck på Sveriges kinder, som en amnesti skulle 
kunna få att sjunka undan i glömska. 
   I skuggan av coronapandemin och klimatkrisen 
växer en tredje global kris: Demokratikrisen. Enligt  
det amerikanska forskningsinstitutet Freedom House,  
som mäter demokratins utveckling, har demokratin 
gått bakåt i världen årligen sedan 2005. 2020 tog 
denna negativa utveckling ytterligare fart. 
   IM arbetar med demokratiska civilsamhälles- 
organisationer i världen. Att dessa kan få finnas, och 
växa, är fundamentet för demokrati, såväl i Sverige 
som i andra länder. Att människor kan engagera sig 
i sin vardag och organisera sig är avgörande för håll-
bara samhällen – och för demokratins överlevnad.
   Du är välkommen att vara med oss på den resan!

Medmänsklighet nr 2 / 2021 – 03

                            et finns ett före och ett efter. 
                              För 2020 utmanade oss alla. 
                               Mest på ont, men det gav oss 
                               också nyttiga erfarenheter att ta 
                              med in i framtiden.
                           Jag är stolt över hur vi på IM 
                      lyckades ställa om arbetet med helt 
nya förutsättningar – utan att göra avkall på vår 
strategi och våra mål, och även fortsättningsvis i nära 
samarbete med våra partnerorganisationer. Vi kunde 
snabbt tänka i nya banor för att få jobbet gjort.
   Det visade sig snart att minst lika illa som själva 
viruset var de nedstängningar som blev ett verktyg 
för att mota pandemin. De har gjort vardagen för 
redan utsatta människor ännu mycket svårare. Som 
alltid är det de fattigaste som drabbas hårdast och 
allra värst blir det för kvinnor och barn. Fler kvinnor 
utsätts för våld i hemmet och fler barn tvingas in  
i giftermål. Resurser prioriteras om till pandemi- 
bekämpning och fler riskerar att dö av hunger än av 
viruset, enligt FN. 
   Det är lätt att känna maktlöshet och uppgivenhet 
inför det som händer i världen. Men hur vi reagerar, 
och agerar, utifrån de påfrestningar som pandemin 
utsätter oss för kan avgöra vad som händer härnäst.
   Vill vi vakna upp till en värld med mindre frihet, 
mindre samarbete och mer fattigdom och utanför-
skap? Eller vill vi ta chansen att bygga något annat 
och bättre efter corona? 
   Du som väljer att engagera dig i IM, med din 
tid eller med en summa pengar, gör ett viktigt val. 
För något annat, något bättre. Vi som kämpar för 
ökad global rättvisa måste bli starkare för att mot-
verka den navelskådande nationalism som breder 
ut sig runt om i världen och leder till minskad 
prioritering av utvecklingssamarbete. Vi behöver 

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

Vi är alla 
en del av 
varandras 
värld

Foto: Malin Kihlström/IM
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IM är en idéburen medlemsorganisation som arbetar  
globalt i samarbete med andra för en rättvis och med-
mänsklig värld. Vi kämpar för en värld där människor av 
egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Det gör 
vi genom att mobilisera och stärka människor och grupper 
som kämpar för jämlikhet och demokratisk utveckling. 
   För att nå vår vision arbetar vi för att människor som  
lever i utsatthet ska kunna vara med i samhället på lika 
villkor och ha möjlighet att försörja sig och utvecklas.  
   Vi arbetar också för att människor ska ha möjlighet  
och frihet att organisera sig för att skapa hållbar  
samhällsförändring, utan att mötas av hot eller våld.

Det här är IM

Så jobbar vi
 
IM arbetar tillsammans med partner- 
organisationer och andra aktörer i  
femton länder världen över. Vi bildar  
nätverk, delar kunskap och bidrar  
med finansiellt stöd.

För att åstadkomma hållbar  
förändring arbetar vi på tre nivåer:
• Individnivå (människor)
• Organisationsnivå (grupper)
• Institutionell nivå (lagar och normer)

Vi bidrar till fem Globala mål

Kvinnor och ungdomar  
i centrum – för starka  

samhällen och en 
jämlik framtid.

Vår vision
En rättvis och 
medmänsklig 

värld.
Vårt  

uppdrag
Att bekämpa  

fattigdom och  
utanförskap.
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Kort om IM
• IM grundades 1938 och är religiöst  

  och partipolitiskt obunden.
 

• IM är en medlemsorganisation där  
  lokalföreningarna utgör stommen  

i medlemsdemokratin.
 

• IM är en antirasistisk och  
feministisk organisation.

Petronila Pol Cuterez som varit med och 
organiserat de traditionella barnmorskorna  

i Chichicastenango, Guatemala. 
Foto: Erik Törner/IM



GUATEMALA
EL SALVADOR

Tre kriser att möta

CENTRALAMERIKA  Kvinnor och barn 
drabbas hårt av pandemin. Nedstängningar  
har medfört en dramatisk ökning av våld mot 
kvinnor och antalet tidiga graviditeter stiger. 
Våldet mot människorättsförsvarare ökar och 
den redan svaga demokratiska utvecklingen 
i länderna påverkas. IM har under 2020 mött 
utmaningarna genom att bland annat intensi- 
fiera arbetet för kvinnors rättigheter, för civil-
samhällets utrymme och för minoritetsgruppers  
möjlighet att gå samman och kräva sina  
rättigheter. 

Världen präglas just nu av tre kriser – coronakrisen,  
klimatkrisen och demokratikrisen. Alla tre kriserna kommer  
att få långsiktiga effekter i form av bland annat konflikter,  
folkförflyttningar, ökad fattigdom och politisk instabilitet.  
Och som alltid är det de redan utsatta grupperna som  
drabbas hårdast. I de femton länder där IM arbetar stöttar  
vi organisationer och individer som dagligen möter och  
motarbetar alla dessa utmaningar.

En av medlemmarna i Jagaran  
Reflect Farmer Women’s Group 
i Nepal arbetar med att installera  
en bevattningspump. 
Foto: Ngawang Thigchok Gurung
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PALESTINA

LIBANON

ZIMBABWE

SVERIGE

JORDANIEN

SVERIGE  Coronapandemin har påverkat 
utsatta grupper genom att öka exkludering 
och utanförskap vilket också påverkar den 
demokratiska utvecklingen. Trångboddhet och 
arbetssituationer som förhindrar hemmajobb 
har gjort utrikesfödda överrepresenterade i 
den svenska coronastatistiken. För att möta 
dessa strukturella problem har IM intensifierat 
och ställt om integrationsarbetet under året. 
Genom en ökad digitalisering har vi nått nya 
grupper, och tillsammans med andra aktörer  
i samhället mobiliserar vi krafter som verkar 
för demokrati och jämlikhet.

ÖSTRA EUROPA  Civilsamhällets roll 
har blivit tydlig under coronakrisen. Utsatta 
grupper som människor med funktionsvaria-
tioner och äldre har hamnat utanför samhällets 
skyddsnät och det är tack vare civilsamhälles- 
organisationer de har klarat krisen. IM arbetar 
tillsammans med partners i regionen för att 
stärka civilsamhällets motståndskraft i kriser, 
bland annat genom att satsa på ekologiska  
odlingar och självhushållning, men också  
genom att stärka gräsrotsorganisationers  
förmåga att agera för utsatta grupper.

SYDASIEN  Coronakrisen och demokrati-
krisen går hand i hand i Sydasien. Nya lagar 
inskränker civilsamhällets utrymme och regim-
kritiska journalister arresteras. Fattigdom och 
utsatthet ökar i alla de grupper vi arbetar med. 
Migrantarbetare och ungdomar har förlorat 
sina jobb på grund av pandemin, och våld 
mot kvinnor och barn ökar. IM arbetar för att 
stärka dessa grupper ekonomiskt och socialt, 
och stöttar civilsamhällesorganisationer som 
jobbar för jämlikhet och demokrati.

SÖDRA AFRIKA  Regionen är hårt ansatt 
av klimatkrisen med svår matbrist som följd. 
Coronapandemin har förvärrat läget och den 
extrema fattigdomen breder ut sig. I spåren  
av detta följer en ökad risk för barnäktenskap  
och tidiga graviditeter. IM har under 2020  
intensifierat arbetet mot barnäktenskap genom  
samarbeten med partners i flera länder i 
regionen och fokus ligger också på att stärka 
kvinnor både ekonomiskt och socialt. Vi stöttar 
civilsamhällesorganisationer som arbetar för 
demokrati och jämlikhet i regionen.

MELLANÖSTERN  I den här regionen  
som redan innan pandemin slog till kämpade 
med fattigdom, infrastrukturproblem, politisk 
och ekonomisk instabilitet och hög arbetslöshet  
har coronakrisen förvärrat situationen. Flera 
regeringar har tagit tillfället i akt att slå ner  
protester. Våldet mot kvinnor och barn eskalerar. 
IM arbetar tillsammans med partnerorganisa-
tioner för att skydda de mänskliga rättigheterna  
med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar och 
personer med funktionsvariationer.
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Pandemiåret 2020:

UTMANINGARNA 
TVINGADE FRAM 
FÖRÄNDRING
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Vårdpersonal kontrollerar temperaturen  
på personer i Panajacel, Guatemala.  
Foto: Jorge Estuardo de Leon Mogollon

                      llt blev inte som det var tänkt. 
                        2020 blev ett år som utmanade 
                          IMs verksamhet. 
                            – Det är förstås motsägelsefullt,  
                              men som organisation tror jag 
                                faktiskt att IM har blivit bättre 
                                   efter pandemiåret 2020, säger  
Anders Berg, som leder IMs globala verksamhet.  
   – Självklart måste man börja i konstaterandet  
att vi troligen sett det brantaste, snabbaste  
tappet i levnadsstandard någonsin. Den  
här krisen slog verkligen hårdast mot  
dem som redan hade det sämst –  
minoriteter, människor med funk- 
tionsvariationer, flyktingar, kvinnor  
och barn, och mot dem som lever  
ur hand i mun, som inte längre  
hade mat för dagen när samhället 
stängde.
   Enligt Världsbanken kan 150 miljoner 
människor slungas ut i extrem fattigdom som 
effekt av pandemin. Anders påminner om att vi  
aldrig får glömma dessa miljontals personliga  
tragedier. Därför måste vi behålla koncentrationen 
och förmågan att agera, snabbt och effektivt, för  
att vara en motkraft.
   – Inget har gjort mig gladare under det här året 
än att se alla dessa människor hos IM, hos partners 
och i de grupper vars situation vi vill vara med  
och förbättra, som trots så svåra, osäkra, okända  
omständigheter bara envist kämpat på. Våra 
samarbetsorganisationer har överlevt, och det är 
nog det viktigaste vi gjort under detta år – för med 
organisationer på gräsrotsnivå intakta finns det 
kvar ett visst skydd mot isolation och utsatthet, och 
det finns röster som höjs mot exempelvis inskränk-
ningar mot kvinnors rättigheter.
   En krissituation tar fram det bästa och det sämsta 
hos människan sägs det ibland. Det gäller även 
under coronakrisen.
   – Ja, för motsatsen är också sann. Inget har gjort 
mig ledsnare och mer upprörd än att se den drama- 

tiska ökningen av de gamla fula problemen med 
våld i hemmet, mot kvinnor och barn. Alkoholen 
kommer med krisen, arbetslösheten gör det värre – 
och det faktum att männen är hemma mer innebär 
med en sorglig automatik att våldet i hemmet ökar, 
säger Anders.
   Ökade problem och ökad fattigdom, men också 
samarbeten, internationell solidaritet och det bästa 
människor kan skapa tillsammans. Den här dubbel-
            heten finns även hos IM, vilket Anders  
                  pekar på genom att faktiskt konstatera  
                      att vi kanske har blivit en bättre  
                         organisation genom krisen
                               – Vi har tvingats laborera fram  
                           nya arbetssätt, vi har jobbat  
                          snabbare, haft kniven mot strupen  
                         och fått en energi och ambition  
                       som gjort oss bättre och mer  
                    flexibla. Våra partnerorganisationer  
               förstod att även om det blev omöjligt  
        att göra det de hade sagt i sina planer så skulle 
de ha vårt stöd och sitt arbete kvar. Det lugnet, 
den tryggheten, var avgörande för att de inte skulle 
lamslås. 
   Ibland gjordes andra saker än vad som planerats. 
Ibland gjorde man det man hade planerat, men på 
nya tidigare oprövade sätt – ofta digitala. 
   – Digitaliseringen har också gjort IM till en bättre 
och mer global organisation. De fysiska mötena 
försvann, men istället blev de digitala långdistans-
mötena mer demokratiska – alla, oavsett var man 
sitter i världen, kan nu delta på mer likvärdiga villkor.
   Utmaningarna är större nu. Hotet mot demokrati  
och inskränkningarna i mänskliga rättigheter följs 
sida vid sida av fördjupad fattigdom. 
   – Försämringarna är fullständigt förfärliga. Men 
vi står starka, våra partners och våra metoder har 
verkligen ”provtryckts” och utvecklats. IM behövs, 
och alla våra styrkor, klavertramp och nya erfarenheter 
ska vi nu omsätta för att göra ett ännu bättre jobb. 
   – Mitt hopp har jag absolut inte tappat av 2020, 
snarast tvärtom, säger Anders Berg. 

A 
”Vi har tvingats laborera
fram nya arbetssätt.”
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Hållbar odling en
framgång i krisen
När pandemin slog till och marknaderna där Maria 
Juracan Campaner sålde grönsaker stängde kunde 
den ekonomiska katastrofen varit ett faktum. Men 
sedan 2018 har hon tillsammans med andra kvin-
nor hittat nya vägar till försörjning, egenmakt och 
oberoende och hon var därmed rustad för krisen.
   Maria tillhör Guatemalas mayabefolkning och 
bor på höglandet, i staden Concepcion Quechelaj. 
Jordbruk är en huvudsysselsättning här. Marias 
familj har traditionellt främst odlat majs, men majs 
utarmar jorden.
   IM stöttar Redsag som är en paraplyorganisation 
som arbetar för livsmedelsoberoende i landets 
jordbruksområden och för hållbar utveckling i 
lokalsamhällena. Genom organisationens nätverk 
fick Maria för tre år sedan börja lära sig om perma-
kultur – alltså att odla på ett hållbart sätt som inte 
påverkar miljön negativt. Idag är hon en förebild i 
sitt samhälle. 
   – Innan hade vi dåligt med kunskap om odling. 
Nu vet vi hur vi bäst använder våra resurser och har 
lärt oss att arbeta tillsammans.
   Hon integrerar nu de gamla förfädernas kunskap 
med modern vetenskap och teknik och har fått ett 
mer hållbart jordbruk.
   Inom Redsags nätverk ordnas också workshoppar 
om ekonomisk egenmakt för kvinnor. Maria har i 
sitt samhälle lett en sparlånegrupp. De tio med-
lemmarna sparar lite varje vecka på ett gemensamt 
konto. Om en medlem hamnar i nöd erbjuds den 
ett lån. Maria själv har investerat det mesta av sina 
sparade pengar i den textilproduktion hon har  
vid sidan av jordbruket.
   Under pandemiåret 2020 blev vikten av omställ-
ning till en mer hållbar försörjning tydlig. Mark-
naderna stängdes så Maria och andra kunde inte 

längre sälja grödor där. Då öppnade de en marknad 
hemifrån. Plus att de alltid hade mat själva.
   Livsmedelsoberoende genom social organisering 
blev en framgång i krisen: att som samhälle inte 
behöva förlita sig på hjälp utifrån för att säkra 
livsmedelstillgången.

Gabriela kämpar för hbtqi- 
personers rättigheter
Redan som sexåring insåg Gabriela Alvarez, som 
föddes som pojke, att hon drogs till personer av 
samma kön. Men när hon berättade det för sin 
mamma fick hon stryk och från den dagen dolde 
hon sina känslor. 
   Hela barndomen i El Salvador var tuff. Efter att 
föräldrarna separerat emigrerade mamman till USA 
och Gabriela växte därefter upp med en våldsam 
farbror. Även efter att hon flyttat hemifrån fortsatte 
svårigheterna. Gabriela blev mobbad och diskrimi-
nerad på grund av sitt sätt att tala, sina gester och 
sitt sätt att röra höfterna när hon gick.

   2005 flyttade Gabriela till USA. Där, vid 25 års 
ålder, bestämde hon sig för att acceptera – och befria  
– sig själv. Hon blev Gabriela, som nu började 
sminka sig och klä sig som en kvinna.
   Efter två år i USA återvände hon till El Salvador 
och fick då kontakt med IMs partnerorganisation 
Fespad som arbetar för att stärka rättigheterna för 
utsatta grupper. Det blev starten på ett nytt liv. 
   – Fespads workshoppar gav vägledning och kraft. 
Förut visste jag inget om hbtqi-rättigheter.

El Salvador
Guatemala

Central-
amerika

”Fespads workshoppar
gav vägledning och kraft.”
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Idag är Gabriela med i en förening för transpersoner  
i San Miguel.
   – Jag är tacksam över att Fespad hjälpt oss att 
organisera oss, stöttat oss i våra processer och 
utbildat oss i juridik. De har förklarat hur saker 
fungerar och gjort så att vi kan upplysa andra om 
våra rättigheter.
   Det finns mycket kvar att förändra.
   – Vi vill kunna adoptera barn, gifta oss och ha 
en identitet baserad på vårt nuvarande namn, inte 
födelsenamn. 
   Landets nya regering har inneburit ett steg tillbaka  
för hbtqi-rörelsen. Lagar för jämlikhet har tagits bort.
   – Men, säger Gabriela, vi är mer enade idag. Vi 
kan stödja och stärka varandra. Vi ska inte låta oss 
bli trampade på. Namnet är fingerat av säkerhetsskäl.

Nu har Gabriela Alvarez accepterat sig själv. Foto: Julia Salazar

144 kvinnor
deltog i sparlånegrupper som stöds  
av IMs partner Anades i El Salvador.  

Genom lånen kunde kvinnorna  
starta verksamheter och rusta 

upp sina hus.

22 juni
antogs en lag
för människor med funktions- 

variationer i El Salvador.  
IMs partner Red de Sobrevivientes  
har varit drivande i processen och  

gjort det möjligt för människor  
med funktionsvariationer  
att göra sina röster hörda.

300 maya-
ungdomar

fick kunskap om sina sexuella  
och reproduktiva rättigheter och  
om jämställdhet genom digitala  
utbildningar som hölls av IMs  
partners CDRO och Coincidir.



Wendy är talesperson 
för överlevarna
Wendy Caishpal, ambassadör för Humanium Metal i El Salvador, blev upptagen 
på BBC Mundos lista över de 100 mest inspirerande och inflytelserika kvinnorna  
i världen 2020.
   Wendy, som är utbildad jurist, blev förlamad från midjan och ner efter att ha blivit 
skjuten i ryggen vid 16 års ålder under ett väpnat överfall. Hon arbetar idag för 
rättigheterna för människor med funktionsnedsättningar i nära samarbete med 
IMs partner Red de Sobrevivientes. Genom projekt som drivs med intäkter från 
Humanium Metal har Wendy bland annat utbildat sig inom mänskliga rättigheter. 
Hon har nu startat en egen organisation där hon kämpar för överlevares rättigheter 
och möjligheter att bygga upp sina liv igen.
   BBC Mundo placerar Wendy på listan med motiveringen ”Wendy Caishpal är en 
entreprenör, en aktivist, en motiverande talare och en talesperson för rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning och överlevare i väpnade konflikter”.
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Wendy Caishpal är ambassadör för  
Humanium Metal. Foto: Alvaro Rozales
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IM etablerade Humanium 
Metal i Zambia
Över 6 000 beslagtagna vapen smältes ner under den 
första destruktionen när Humanium Metal lanserades 
på den afrikanska kontinenten i december 2020.  
Etableringen blev verklighet tack vare ett lyckat sam-
arbete mellan IM och zambiska myndigheter, och är ett 
bidrag till Afrikanska Unionens nedrustningsstrategi.   
  Startskottet för vapendestruktionen var en ceremoni 
i Zambias huvudstad Lusaka där bland annat Sveriges 
ambassadör Anna Maj Hultgård och landets inrikes- 
minister Stephen Kampyongo deltog. Under ceremonin  
genomfördes en symbolisk nedsmältning av ett antal 
vapen. Den stora nedsmältningen skedde veckan efter  
i provinsen Copperbelt där över 6 000 beslagtagna  
vapen förstördes för att omvandlas till Humanium Metal.
   – Vi har testat konceptet Humanium Metal i Central- 
amerika. Vi hade stora förhoppningar redan från 
början, och det fungerar faktiskt ännu bättre än vi 
hoppades. Vapen försvinner för gott från gatorna och 
blir till fredliga produkter. Vi har också kunnat bidra 
till att människor i våldsdrabbade områden får stöd. 
Nu har vi tagit nästa steg och lanserat vårt koncept 
i Afrika, med start i Zambia, säger Martin Nihlgård, 
generalsekreterare för IM.
   I samband med nedsmältningen uppmärksammades 
Humanium Metal globalt i media, bland annat i BBC 
World Service.

Right Livelihood-priset 
i Humanium Metal
För andra året i rad tillverkades Right Livelihood- 
priset i Humanium Metal. Konstnären Eva Hild som 
är en av Sveriges mest ansedda skulptörer skapade 
priset. 
   Right Livelihood-priset, ofta benämnt ”Alternativa  
Nobelpriset”, grundades 1980 och delas ut för att 
hedra och stötta modiga människor som löser 
globala problem. Pristagarna 2020 var den iranska 
människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh, den ame-
rikanska medborgarrättsjuristen Bryan Stevenson, 
urfolks- och miljöaktivisten Lottie Cunningham Wren 
från Nicaragua samt den belarusiska demokrati- 
aktivisten Ales Bialiatski.
   – Vi är stolta över vårt samarbete med Right Live-
lihood. Årets val av pristagare visar på vikten av ett 
aktivt civilsamhälle och lyfter också fram det ökade 
globala hotet mot demokratin, frågor som är väldigt 
viktiga även i IMs arbete, säger IMs general- 
sekreterare Martin Nihlgård.

Utökade samarbeten
Under året lanserade våra partners en rad nya produkter 
i Humanium Metal, bland annat nya klockmodeller 
och armband. Vi välkomnade även A Good Company 
som partner, ett värdedrivet företag som fokuserar på 
hållbarhet och miljötänk. Företaget producerar pennan 
”A Good Humanium Metal Pen”, där 25 procent av in-
täkterna går till IMs verksamhet. Vidare har vi knutit till 
oss flera nya ambassadörer, bland annat den Glasgow- 
baserade konstnären Frank To.

Det här är 
Humanium Metal
Humanium Metal är IMs initiativ för en fredligare värld 
som lanserades 2016. För att minska vapenvåldet och 
bygga fredliga och hållbara samhällen smälter vi ner 
beslagtagna illegala vapen i samarbete med regeringar  
och lokala myndigheter. Av metallen kan företag 
skapa nyttoföremål som exempelvis klockor, armband 
och pennor. 
   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. Tillsammans med lokala partnerorgani-
sationer hjälper vi överlevare med rehabilitering och 
sociala insatser. Samtidigt bedriver vi ett globalt 
påverkansarbete för att beslutsfattare ska agera mot 
vapenvåldet.

A Good Humanium Metal Pen. Foto: A Good Company
Right Livelihood-priset. Foto: Daniel Hägglund

Den skotske konstnären Frank To. Foto: Frank To
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Malawi
Swaziland
Zambia
Zimbabwe

Södra  
Afrika
Vernon skapar 
hopp för andra
Vernon Tukuta i Zimbabwe föddes med osteogenesis 
imperfecta, medfödd benskörhet, som gör att hela 
skelettet försvagas. Ända sedan han var liten har han 
drömt om att jobba som programledare inom media. 
Idag är han 25 år och har många gånger sökt till olika 
radio- och tv-stationer, men hans funktionsvariation 
har alltid varit ett hinder i arbetsgivarnas ögon.
   – Jag har varit på många uttagningar, men varje 
gång har jag fått höra att de inte kan ge mig jobbet 
för att arbetsplatsen inte har varit anpassad för min 
rullstol, berättar Vernon.
   De första gångerna kom avslagen som en chock för 
Vernon som växt upp i ett stöttande hem där han fått 
lära sig att allting är möjligt. Efter hand tappade han 
tron på sig själv och började ge upp sin dröm.
   I juni förra året såg han en annons för en uttagning 
till ett tv-program som produceras av IMs partner 
Deaf Zimbabwe Trust (DZT), en organisation som 
arbetar för rättigheter för barn och ungdomar med 
funktionsvariationer. De sökte unga programledare 
med funktionsvariationer till ett ungdomsprogram 
som tar upp ämnen som könsbaserat våld, drog-
missbruk och utbildning för alla.
   – Jag bestämde mig för att söka eftersom det var  
första gången jag såg ett jobb som var specifikt 
riktat till personer med funktionsvariationer, berättar 
Vernon.
   Till sin stora glädje fick han jobbet som en av två 
programledare för tv-showen ”Empowered for Self 
Advocacy TV”. Jobbet gav Vernon självförtroendet 
tillbaka och han ser nu att han själv har blivit en 
förebild för andra.
   – När jag växte upp såg jag nästan aldrig personer 
med funktionsvariationer i inflytelserika positioner 
i samhället. Möjligheten som DZT gav mig har inte  
bara förändrat mitt liv utan det ger också hopp till 

andra barn och ungdomar med funktionsvaria- 
tioner. Det är fantastiskt att tänka att medan jag 
förverkligar min dröm så är jag en förebild för unga 
människor. Jag visar att en funktionsvariation inte 
begränsar mig, säger Vernon.

”Grönt” hantverk  
ger inkomst
Trots att engångspåsar av plast är förbjudna i Malawi 
förekommer de fortfarande överallt. Mängder av plast 
hamnar i naturen eller eldas upp, vilket är skadligt 
både för människor och miljö.
   Några som bestämt sig för att hitta hållbara alter-
nativ till plastpåsarna samtidigt som de stärker sin 
ekonomiska situation är medlemmarna i en kvinno- 
grupp i byn Tewete i Salimadistriktet. Gruppen  
får stöd av IMs partner Women’s Legal Resource  
Centre (Wolrec) och har funnits sedan 2016. 
Medlemmarna har specialiserat sig på att tillverka 
flätade korgar av palmblad.

   – De här korgarna är riktigt coola. De kan åter-
användas under flera år. När du sen slänger dem 
ruttnar de och blir gödning för marken. Det är 
bra för miljön och på lång sikt är de också mycket 
billigare än plastpåsar, säger Biya Chisungwi som  
är medlem i gruppen.

”Genom verksamheterna  
ökar jämställdheten mellan 
könen samtidigt som våldet 
mot kvinnor minskar.”
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   Kvinnorna säljer korgarna och andra flätade 
produkter som dörrmattor, hattar och leksaker och 
intäkterna går in i en gemensam kassa. Ur den kan 
medlemmarna sedan låna pengar mot en skälig 
ränta för att driva egna småskaliga verksamheter.
   Gruppens ordförande Jennifer Thomson Shonga 
berättar att detta skapar långsiktig förändring för 
kvinnorna samtidigt som det gynnar miljön.
   – Genom verksamheterna ökar jämställdheten 
mellan könen samtidigt som våldet mot kvinnor 
minskar. Gifta kvinnor kan nu bidra till hushållets 
försörjning och ensamstående kvinnor kan försörja 
sig själva, säger hon.
   Kvinnorna i gruppen uppmuntrar de övriga in- 
vånarna i byn att sluta använda plastpåsar och 
andra produkter som förstör miljön.
   – Vi hoppas att våra återanvändbara korgar kan 
hjälpa folk i Malawi att hålla sig ifrån skadlig plast, 
säger Jennifer.

Medlemmarna i kvinnogruppen i Tewete, Malawi,  
är specialiserade på att tillverka produkter av  
flätade palmblad.  
Foto: Wolrec

600 föräldrar 
fick genom IMs partner DZT  

i Zimbabwe utbildning i positivt  
föräldraskap. Projektet syftar till att  

göra det möjligt för barn med funktions- 
variationer att få en trygg uppväxt  

och att minska vanvård och övergrepp.

912 flickor 
i Malawi och Zambia togs ur  

barnäktenskap tack vare insatser  
från IMs partners NGOCC,  
Wolrec och CYECE, i nära  

samarbete med lokala ledare  
och lokalsamhällen.

30
civilsamhällesorganisationer  

i Zambia, under ledning av  
IMs partnerorganisationer, deltog  

i ett projekt där kränkningar av  
civilsamhället under coronapandemin  

dokumenterades. Genom resultatet
har regeringen blivit uppmärksam  

på det krympande utrymmet  
för civilsamhället i landet.
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Teaterpjäsen ”Colored”  
utmanade fördomar
Det krävs mod för att kunna förändra. Det vet 
ungdomarna i den jordanska organisationen I Dare, 
som genom konst och kultur arbetar för att mot-
verka ojämlikhet och skapa social sammanhållning. 
Med IMs stöd satte de under året upp gatuföre-
ställningen ”Colored” för att bredda människors 
syn på mångfald.
   Trots alla restriktioner på grund av pandemin 
lyckades I Dare få uppmärksamhet av många 
människor och i sociala medier med föreställningen,  
som de unga själva skapat.
   – Jag sökte nya upplevelser och fann ett utrymme 
för det i Colored-projektet, säger Monia Haddad, 

21-årig konststudent och en av deltagarna.
   Gatuföreställningen visades på tre olika platser 
i Jordaniens huvudstad Amman för att nå så stor 
publik som möjligt.
   Jordanien är ett land som präglas av starka  
patriarkala normer och eftersom det deltog både 
unga kvinnor och män i föreställningen, som dess-
utom leddes av en kvinna, avfärdades skådespelarna 
av en del konservativa åskådare som ”galna”. 

   – Föreställningen sätter ljuset på begreppet 
mångfald och att välja gatan som scen är en ut- 

Ungdomar i gatuföreställningen 
Colored i Jordanien. Foto: I Dare

Jordanien 
Libanon
Palestina

Mellan-
östern

”Föreställningen sätter ljuset
på begreppet mångfald.”

120 
studenter  

fick utbildning i kvinnors rättigheter  
genom IMs partner Women’s Studies  
Center. Gruppen fick träning i att leda  
påverkanskampanjer med målet att få  
lagstiftande och verkställande myn-

digheter att integrera kvinnors 
rättigheter i lokala lagar.



maning i sig. Vi visste att det kunde väcka negativa 
reaktioner, men för att förändring ska ske behövs ung-
domsrörelser och de som vågar ta risker, säger Monia.
   Mycket riktigt fick de negativ respons, men bud-
skapet och idén om att acceptera andra som de är 
och släppa sina fördomar gick ändå oftast hem. 
    – Det här har stärkt min övertygelse om att det 
är nödvändigt att jobba mot stereotyper i samhället. 
Arbetet har stärkt mig i min roll som ung jordansk 
kvinna och i min tro på att det går att förändra.
   Nu vill Monia Haddad sprida denna insikt till så 
många jordanska ungdomar som möjligt.

Musawa bevakar  
människors rättigheter
Att få sina rättigheter tillgodosedda under en pan-
demi med total nedstängning är inte lätt, men IMs 
partnerorganisation Musawa har genom sitt arbete 
förändrat människors liv.
   Musawa bevakar rättssystemet och polisapparaten  
i det palestinska samhället. Organisationen grundades  
2003 av före detta jurister för att öka kunskapen 
om lagar och mänskliga rättigheter på Västbanken 
och Gazaremsan. 
   De tar sig också an fall där medborgarnas rättig- 
heter kränkts. Ett exempel är hur de under pandemi- 
året 2020 hjälpte en frånskild kvinna i Gaza i en 
vårdnadstvist. Hennes barn var på tillfälligt besök 

hos sin far. När undantagstillstånd infördes på 
grund av corona vägrade fadern återlämna barnet 
till modern och angav undantagslagen som skäl. 
   Hos polisen kunde ingen ta emot kvinnans klago-
mål eftersom allt var nedstängt. Även domstolarna 
var stängda. Då skrev kvinnan om sitt problem 
på sociala medier vilket fick Musawa att kontakta 
henne. Musawa uppmanade henne att lämna in ett 
formellt klagomål samt skickade en promemoria till 
åklagarmyndigheten i Gaza om att nödsituationer 
inte får inskränka kvinnors lagliga rättigheter, särskilt 
inte när det gäller en förälders rätt till vårdnad.
   En annan promemoria skickades till chefen för 
det rättsliga rådet, om att det bryter mot strafflagen  
att hålla ett barn borta från sin mor. Klagomål över-
lämnades också till åklagaren och till justitieministern 
på Gazaremsan.
   Musawa följde sedan upp och samordnade ärendet  
med kvinnans advokat och kontaktade domaren. 
   Så småningom tilldömdes kvinnan vårdnaden. 
Musawa säkerställde då att domstolsbeslutet verk-
ligen genomfördes och att barnet kunde komma 
säkert tillbaka till sin mor. 
   Rula Mousa, jurist i Musawa, upplyste justitie- 
ministern och domstolarna om hur kvinnor för-
hindras rättvisa under nedstängningen. Hennes 
och Musawas ingripande ledde till att domstolarna 
delvis öppnade för liknande ärenden.
   Organisationens arbete med att bevaka Gaza- 
bornas rättigheter har gjort ett krävande år med 
sociala och ekonomiska utmaningar lite bättre.

35 personer 
med intellektuella funktions- 

variationer i Jordanien fick jobb  
genom projekt som drivs av IMs  

partner Sana. Förutom ökad inkomst  
och livskvalitet har deltagarna nu  

möjlighet att delta i samhället  
och i beslutsprocesser  

på ett helt nytt sätt.

40 unga 
kvinnor 

i Palestina har genom IMs partner  
Reform fått utbildning i att övervaka  
konflikter i sina närmiljöer samt att  

leda ett effektivt varningssystem vid  
konflikter. Ett sätt att förebygga  
och förhindra konflikter innan  

de eskalerar.
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Kvinnornas arbete  
lyfter hela byn
Sparlånegrupper, där kvinnor går samman för att 
spara och låna pengar ur en gemensam kassa, är ett 
effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Ekonomisk 
självständighet ger kvinnor möjlighet inte bara att 
försörja sig själva och sina familjer och skicka sina 
barn till skolan, det stärker även deras position i 
familjen och samhället. 
   I Dang i södra Nepal har IMs partner Society for 
Environmental and Economic Development Nepal 
(Seed) organiserat flera sparlånegrupper, med syfte 
att stärka marginaliserade kvinnors ekonomiska 
situation och att ge dem kunskap om sina rättig- 
heter. En av dessa grupper är Jagaran Reflect Farmer 
Women’s Group som består av 24 medlemmar.
   – Vi träffas två gånger i månaden. På det första 
mötet pratar vi om olika sociala frågor, till exempel
könsbaserat våld, barnäktenskap och kvinnors rättig- 
heter. På det andra mötet samlar vi in 100 rupier
(ungefär 7 kronor) per person till vår gemensamma 
kassa. Om någon behöver ett lån betalar vi ut det
och om någon ska betala tillbaka ett lån kräver vi 
in betalningen, berättar Jaya Krishna Chaudhary
som är medlem i gruppen.
   Gruppmedlemmarna använder pengarna för att 
starta småskaliga verksamheter. Sarana Basnet fick
nyligen ett lån på 22 000 rupier (ungefär 1 600 
kronor) för att köpa två getter.
   – Vår familj har fött upp getter i generationer. 
Nu ville vi utöka vår flock, så jag tog ett lån, be- 
rättar Sarana.
   För att öka den gemensamma kassan har kvin-
norna startat en gemensam odling på en jordlott 
som de hyr tillsammans. Där odlar de grönsaker 
som de sedan säljer och inkomsterna går in i kassan.
En milstolpe för gruppen var när de efter hårt  
arbete lyckades ta sig igenom den statliga byråkratin 

och blev registrerade som jordbruksgrupp i distriktet. 
Det gjorde att de blev berättigade till statligt jord-
bruksstöd. Med hjälp av personal från Seed kunde 
de sedan skriva en formell begäran till kommunen 
om att få en bevattningspump installerad. Deras 
begäran beviljades och den nya pumpen har inte 
bara hjälpt gruppen att effektivisera sina odlingar,  
den används också av andra jordbrukare i byn 
som inte har samma möjlighet till statligt stöd. I 
nästa steg vill kvinnorna bygga en damm som ska 
förse fler än 175 hushåll i byn med vatten. Tack 
vare kvinnornas hårda arbete kommer deras by att 
blomstra under många år framöver.

Unga kvinnor står  
upp mot sexism
I den lilla byn Garuna i distriktet Uttarakhand i 
Indien utsätts unga flickor ofta för sexism och
diskriminering när de handlar hygienprodukter i 
byns affärer som drivs av män. 36-åriga Sulochna

Devi som är medlem i en kvinnogrupp som drivs 
av IMs partner Appropriate Technology India 
(ATI) bestämde sig för att göra något för att för-
ändra situationen för flickorna. Genom att prata 
med flickor och unga kvinnor i byn samt besöka 
skolor lyckades hon organisera 24 flickor i en ny 
grupp med syftet att starta en verksamhet som säljer 
hygienprodukter. ATI sponsrade gruppen med  
bindor, tvål, handsprit och andra hygienartiklar 
och de kunde öppna en affär där flickor och kvinnor 

Indien
Nepal

Syd-  
asien

”Jag är glad över att se att  
fler flickor vågar köpa bindor.”
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Kvinnorna i sparlånegruppen Jagaran Reflect Farmer Women’s Group  
ordnade en bevattningspump till byn. Foto: Ngawang Thigchok Gurung

tryggt kan handla utan att mötas av sexistiska 
kommentarer.
   – Vår affär är öppen under två timmar varje dag, 
och varje kvinna i byn känner till våra öppettider.
Jag är glad över att se att fler flickor och kvinnor  
nu vågar köpa bindor och är mer medvetna om  
sin menstruationscykel och sin personliga hygien, 
berättar 19-åriga Shobha som är med i gruppen.
   I kvinnogrupperna som ATI driver diskuteras 
även andra frågor som exempelvis sexuell hälsa och
rättigheter, våld i hemmet och jämställdhet.
   – Att prata om sexualitet, mens och kondomer 
har inte varit accepterat tidigare. Nu håller vi
tillsammans på att förändra detta, säger Shobha.

557 kvinnor
och ungdomar  

kunde öka sina inkomster  
genom att organisera sig i kollektiv  

och självhjälpsgrupper med  
stöd från fyra av IMs partner- 

organisationer i Indien. 172 barn 
med funktionsvariationer har  

med stöd från IMs partner Kiran kunnat  
få hemundervisning när Indien stängde  

skolorna på grund av pandemin.  
Kiran har tillhandahållit specialanpassat  

material för barnen och gjort  
hembesök.

25 migrant-
arbetare 

som tvingats återvända till Nepal efter  
att de förlorat sina jobb på grund av  
coronapandemin har fått stöd av IMs  
partner IRDC. Genom stödet kunde  

personerna starta verksamheter, bland  
annat inom get- och hönsuppfödning,  

cykelreparationer och sömnad.
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Ökat inflytande i  
beslutsprocesser
Under 2020 startades flera stora infrastruktur- 
projekt i Moldaviens huvudstad Chisinau. De  
flesta av projekten planerades utan att civilsamhället 
konsulterades, vilket resulterade i att man inte tog 
hänsyn till de krav på tillgänglighet som exempelvis 
personer med funktionsvariationer och äldre har. 
   Tre av IMs partners i landet, CRPD, Motivatie  
och Youth Media Center driver en plattform som 
heter ”Chisinau Accessible to all” (”Chisinau  
tillgängligt för alla”) med syfte att öka medborgarnas 
inflytande i samhällsprocesser och möjlighet att 
hålla myndigheter ansvariga när det gäller att  
efterleva lagar och förordningar. 
   Inom ramen för plattformen kontrollerar orga- 
nisationerna tillgängligheten i staden och arbetar
tillsammans med media för att sätta tillgänglighets- 
frågor på agendan.
   Genom plattformen blev medborgarna och 
myndigheterna medvetna om att flera av de stora 
infrastrukturprojekten i staden stred mot inter-
nationella principer som rör tillgänglighet. 22 
skrivelser lämnades in till de lokala myndigheterna 
och resultatet lät inte vänta på sig. Bland annat  
beslutade kommunen att åtgärda alla de problem 

som plattformen påvisade när det gäller en nyreno-
verad undergång och man installerade trottoarer 
med struktur som hjälper personer med funktions-
variationer att navigera. Dessutom antog kommunen 
en ny modell där invånarna alltid ska konsulteras 
i frågor som rör den sociala infrastrukturen. Även 

stadens 24 domstolsbyggnader ska utvärderas för  
att säkerställa tillgänglighet till rättvisa för alla.
   – Det är fantastiskt att myndigheterna nu  
konsulterar oss i frågor som rör tillgänglighet för 
alla och att de ser oss som en inflytelserik kraft i 
samhället. Vi känner oss äntligen som fullvärdiga 
medborgare som lever i ett vänligt samhälle med 
tillgänglig infrastruktur, utan hinder eller fördomar, 
säger Ludmila Iachim, generalsekreterare för  
Motivatie, om resultatet av plattformens arbete.

Nätverk skapar  
motståndskraft
Många civilsamhällesorganisationer har stått inför 
stora utmaningar under coronakrisen. Ett minskat
utrymme att verka, minskad finansiering och 
svårigheter att organisera sig har gjort det proble-
matiskt för organisationerna att arbeta.
   För IM har det blivit tydligt hur viktigt det är 
med nätverk och gemensam stöttning under krisen.    
I Ukraina har våra partners kunnat överleva, och 
stärkas, under pandemin tack vare att de ingår i 
IMs nätverk av partners som stöttar och utvecklar 
varandra.
   Zahyst och Stan är två ukrainska organisationer 
som startats av unga aktivister och som arbetar för
social förändring med fokus på ungdomar. Vår tredje  
partner i landet, Ukrainian National House (UNH),  
arbetar för att stärka civilsamhällets röst och möjlig-
heterna att gå samman för att driva viktiga frågor, 
speciellt i regionen Tjernivtsi där fattigdomen är 
utbredd. Med organisatoriskt stöd från IM har de 
tre organisationerna kunnat arbeta strukturerat och 
effektivt under pandemin.
   Alla tre organisationerna har blivit viktiga aktörer 
som står upp för utsatta gruppers rättigheter under  
krisen. Här är några exempel på vad de har gjort:

Moldavien
Rumänien
Ukraina

Östra  
Europa

”Vi känner oss äntligen som  
fullvärdiga medborgare.”
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• De engagerade sig i arbetet med att motverka 
 effekterna av klimatrelaterade kriser i landet,
 exempelvis stora översvämningar.

•  De har blivit ett nav för civil aktivism rörande 
 rättigheterna för personer med funktionsvaria-
 tioner, för marginaliserade ungdomar och för 
 social utveckling.

•  Stan lanserade ett stödprogram för unga civil-
 samhällesaktivister från Belarus och Ryssland 
 och andra länder som inskränker yttrande-
 friheten. I programmet har över trettio aktivister 
 erbjudits bostad och jobb i Ukraina för att 
 komma i säkerhet.

Genom en fotoutställning väckte Zahyst uppmärksamhet kring rätten till 
arbete för personer med funktionsvariationer. Foto: Elena Volshiniuk

46
personer 

med funktionsvariationer i  
Moldavien har fått anställningar  

genom program som drivs av IMs  
partner Motivatie. Förutom högre  
inkomst har personerna fått ökat  

självförtroende och möjlighet  
att delta i samhället på 

lika villkor.

2 200 
medlemmar 

har en grupp på meddelande- 
appen Telegram som startats av IMs  
partner Stan i Ukraina. Syftet med  
gruppen är att hjälpa aktivister i  
Belarus som förlorat sina jobb  

på grund av politisk  
förföljelse.

9 500 
personer i Moldavien är  

engagerade i vår partner EcoVisios  
projekt som syftar till att öka hållbara  
och miljövänliga inkomstgenererande  

aktiviteter. Exempel är organisk  
odling och klimatsmarta lösningar  

för avfallshantering.
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Sverige
IMs verksamhet i Sverige bedrivs av både avlönad personal 
och volontärer. Pandemin har medfört många utmaningar, 
men eftersom behovet av insatserna funnits kvar så har IM 
ställt om och många av volontärerna har fortsatt sitt engage-
mang i anpassade verksamheter.  
   Vi har även startat ett par nya projekt, hållit utbildningar  
och utvecklat befintliga verksamheter.

IMs årsmöte genomfördes för första gången i organisationens drygt 
80-åriga historia helt digitalt. Det visade att det går att upprätthålla 
en fullt ut fungerande medlemsdemokrati även under en global kris.

Bilden är ett montage. Foto: Erik Törner/IM 
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Digitala  
omställningar
Tala svenska
Tala svenska-året i Göteborg började med träffar  
på fyra olika mötesplatser i veckan, men pandemin
stängde dem alla. Hur skulle man göra nu för att 
möta behovet av att öva svenska? Lokalföreningens 
svar blev individuella möten där de som ville språk-
träna fick en digital tala svenska-vän.
   Paren har talats vid ungefär en gång i veckan  
och själva bestämt när och på vilket sätt de skulle
höras – via telefon, WhatsApp, Facetime, Zoom 
eller annan teknik. Under året hade verksamheten
närmare 50 deltagare och ett 40-tal volontärer.   
   Digitala träffar har inneburit att IM delvis nått 
nya grupper – både volontärer och deltagare som 
inte hade haft möjlighet att ta sig till en fysisk 
mötesplats på fasta tider.

Läxhjälp
Under året inledde fyra av IMs lokalföreningar  
ett samarbete kring digital läxhjälp. Det har betytt 
att IM kunde fortsätta att ge läxhjälp även under  
pandemin. Dessutom har samarbetet inneburit  
ett positivt utbyte mellan lokalföreningarna.
   I Lund skapades en digital plattform för läxhjälp. 
Under ett erfarenhetsutbyte mellan lokalförening- 
arna berättade lundavolontärerna om sin nya  
coronaanpassade verksamhet och erbjöd syster- 
föreningarna att bli en del av plattformen. Det
väckte intresset i Stockholm och Göteborg, och 

från och med hösten har de tre orterna erbjudit 
parallell läxhjälp från samma plattform.
   I slutet av året kom också IM Malmös lokal- 
förening ombord, vilket resulterade i att Lund och 
Malmös volontärer ger gemensam läxhjälp för Skåne.
   På imlaxhjalp.org kan barn, unga och vuxna 
som vill ha hjälp med sina läxor koppla upp sig i 
videomöten på fasta tider då volontärer finns på 
plats. Det går också att skicka frågor i en chatt och 
få svar löpande under veckan.

Digital inkludering
Den digitalisering som pandemin har medfört har 
varit en utmaning för många. För vissa har utma-
ningen varit större än för andra. I Vrigstad arbetar 
IM med människor i 50–60-årsåldern som är nya i 
Sverige och som är i färd med att lära sig navigera i 
det svenska samhället. Många av dem har inte haft 
tillgång till utbildning i sina hemländer och saknar 
digital erfarenhet.
   Före pandemin erbjöd IM dem en mötesplats där 
de kunde träffas flera gånger i veckan för att träna 
språk, diskutera och lära sig av varandra. Att bli helt 
digitaliserade och delta i möten online har varit 
en enorm utmaning för den här gruppen. Men på 
grund av pandemin har det inte funnits något val.
   IM har stöttat medlemmarna i gruppen så att de  
idag kan koppla upp sig till digitala möten, registrera  
sig på sociala plattformar, läsa trådar i chattar, öppna  
dokument och mycket annat.
   Gruppen har kommit långt och alla medlemmarna  
är motiverade och vill lära sig mer.

4  386 medlemmar

11 lokalföreningar

cirka 580 
volontärer

290 kommuner 
fick under året ta emot IMs rapport  
om vikten av att alla barn och unga  
får möjlighet till en aktiv fritid: ”Nio  

hinder och 150 förslag på lösningar”.  
Rapporten spreds också till  

många idrottsföreningar.
Rapporten finns på

imsweden.org/nio-hinder Årets IM-pris 
till Britta Holmströms minne  

tilldelades prästen och tecknaren  
Kent Wisti. Han fick priset för att  

han som orädd och kritisk samhälls- 
betraktare med humanismen som  
ledstjärna fångar och ifrågasätter  

dagsaktuella händelser.
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”Ungas röster ska börja
höras och räknas.”

Utbildningar
Under 2020 höll IM tre antirasismutbildningar  
för organisationens medlemmar och volontärer. 
Under utbildningen varvades teori om rasismens 
historia och uttryck med praktisk information om 
hur vi alla kan agera mer antirasistiskt i vår vardag.
   Vi erbjöd även utbildningen ”Hur gör vi femi- 
nism”. Utbildningen innehöll en teoridel om 
feminism, samt en del som fokuserade på diskrimi-
nering och härskartekniker på arbetsplatser.
   Både feminism- och antirasismutbildningen  
uppmuntrar till aktiv medverkan, där deltagarna 
är med och skapar innehållet. Det ger också stort 
utrymme för reflektion och diskussion.
   Under hösten lanserade IM också en digital  
utbildning för nya – och gamla – volontärer.  
Utbildningen, som finns tillgänglig på IMs hemsida,  
tar ungefär 15 minuter att genomföra och ger 
grundläggande kunskaper om IM och vad det  
innebär att vara volontär. Utbildningen ersätter  
de fysiska informationsmöten som tidigare arrange- 
rades för nya volontärer på flera orter.

Nya projekt
Antirasism i arbetslivet
Hösten 2020 drog projektet Antirasism i arbets- 
livet igång. Projektet drivs med stöd av Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
och innebär ännu ett steg i utvecklingen av IMs
antirasistiska arbete, med en fördjupning i anti- 
rasistiska metoder i arbetslivet. Inom ramen för
projektet tas bland annat en konsekvensanalys av 
rasismens effekter i arbetslivet fram och en kart-
läggning av antidiskrimineringsarbete på arbets-
platser görs. Målet är att skapa ett certifierings- 
program i antirasism och sprida det till företag och 
organisationer i landet. 

IM Young
Under året beviljades IM stöd från Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för projektet
IM Young som syftar till att stärka unga människors  
aktivism och engagemang i samhällsfrågor.
   Projektet erbjuder ungdomar en plattform, verktyg  
och coaching för ungas ledarskap – för att ungas 
röster ska börja höras och räknas.
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RådRum: från  
volontär till utbildare
Genom RådRum erbjuds kostnadsfri, opartisk och 
konfidentiell rådgivning med målet att öka tilliten
till och delaktigheten i det svenska samhället. 
Verksamheten är öppen för alla, men vänder sig 
särskilt till nyanlända. Många av frivilligrådgivarna 
är personer med egen erfarenhet av migration.
   Två av dem som arbetar i RådRum är Radwan 
Hazaa och Banan Khatab. Båda två har bott i Sverige  
några år och de kände snabbt att de ville bidra på 
något sätt till det svenska samhället. De anmälde 
därför sitt intresse som volontärer i början av 2019 
och fick då även gå en grundutbildning i att bli 
RådRum-rådgivare. Utbildningen ger grundläggande  
kunskap om det svenska samhället samt övning i 
samtalsteknik, bemötande och rutiner.
   Både Radwan och Banan har upplevt att det har 
varit svårt att ta sig in i det svenska samhället.
   – Innan RådRum var allting svårt, exempelvis att 
söka efter information. När jag blev volontär blev 
det enklare, jag hittade verktyg för att komma in 
i samhället. Genom volontärskapet utvecklade jag 
mitt språk och det hjälpte mig att integrera mig 
snabbare, berättar Radwan.
   Som rådgivare har Radwan och Banan nu hjälpt
hundratals människor som också har haft svårt att
navigera i det svenska samhället. I höstas fick Rad-
wan och Banan möjlighet att ta ett steg till genom 

att de fick arbeta som kursledare för att utbilda 
deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsprogram 
för nyanlända om RådRum.
   – Möjligheten att få arbeta som utbildare kan vara  
en vändpunkt i mitt liv. Jag har flyttat mig från den 
ena till den andra sidan kan man säga. Jag känner 
mig självsäker och har utvecklat min förmåga att 
hantera olika frågor som gäller det svenska samhället.  
Vi har gett deltagarna så pass mycket kunskap och 
träning i olika situationer som man kan behöva 
hantera som ny i landet att många nu är mycket mer  
självständiga efter kursen, vilket känns fantastiskt, 
säger Banan.

Deltagare i projektet IM Young. Foto: Erik Törner/IM

RådRum i 
Falkenberg

Under året fick 15 volontärer inom IM  
Falkenberg utbildning för att bli frivilliga  
rådgivare inom RådRum – lika många nya  
som etablerade svenskar. Planen var att  
starta ett lokalt RådRum, drivet av lokal- 

föreningen, i början av november.  
Men de hårdare restriktionerna gjorde  

att premiären fick pausas.  
När det kan starta är ännu oklart.
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Månadsgivande
Under året valde vi att gå från att rekrytera nya 
månadsgivare i egen regi till att använda en extern 
leverantör. Pandemin gjorde det dock omöjligt att 
rekrytera nya månadsgivare via face to face under 
hela första halvåret. Trots tappet gjorde rekryterar-
na en fantastisk insats under andra halvan av året 
och våra insamlingsnivåer när det gäller regelbun-
det givande varje månad låg därför nästan helt i 
nivå med föregående år. Det gjorde att vi kunde gå 
in i 2021 med en ökad bas av månadsgivare som 
förhoppningsvis stannar en lång period framöver.

Testamenten 
Testamenten stod 2020 för 28 procent av våra 
insamlade medel och har sedan länge gett IM en 
finansiell stabilitet. Vi är oerhört tacksamma över 
att människor väljer att ge testamentesgåvor till IM 
och på så sätt låter sitt personliga engagemang leva 
vidare och komma många till del.

Minnesgåvor
Minnesgåvor i samband med en persons bortgång är 
ett annat sätt att både hedra den avlidne och samtidigt  
ge en medmänsklig gåva för framtiden. Här såg vi 
tyvärr en nedgång vilket gjorde att vi satsade extra 
på annonsering kring minnesgåvor på familjesidorna 
i de tre största tidningarna i vårt närområde under 
slutet av året. Detta gav positivt utslag och vi kunde 
gå in i det nya året med en uppåtgående trend. 

Tack vare våra trogna månadsgivare, generösa spontangivare, 
supportande företag och målmedvetna stiftelser kan arbetet för 
en rättvis och medmänsklig värld växa sig starkare och nå fler 
människor för varje år. Så även 2020. Trots att pandemin påverkade 
insamlingsarbetet, har våra privatgivare stöttat IM på ett fantastiskt 
sätt och gåvorna låg under året på en närmast oförändrad nivå.

Genom sina gåvor  
är tusentals människor med 
och förändrar världen

Företagssamarbeten 
Våra företagssamarbeten har i mycket stor utsträck-
ning påverkats av pandemin under 2020. Några 
sponsorer såg sig tvingade att pausa sitt engagemang  
för IM på grund av ansträngd ekonomi. 
   Vi vill bygga starka och långsiktiga relationer 
med våra företagspartners. Därför har vi under året 
haft fokus på att utveckla lösningar och nya sätt att  
delta i nätverk, träffa nya partners och vårda befintliga  
relationer i en omvärld som i högt tempo blir mer 
och mer digitaliserad. 
   Våra företagssamarbeten involverar gåvor, projekt- 
stöd, volontär- och expertishjälp samt sponsring.

Var med i IMs  
arbete du också!

Du hittar olika sätt att bidra på 
imsweden.org/vad-du-kan-gora

Tack  
för din gåva!



FÖLJ IM PÅ SOCIALA MEDIER
Där får du regelbundna uppdateringar  

från våra verksamheter runt om i världen.

                 @imsweden.org           imsweden         imsweden

Bli 
volontär!
DITT ENGAGEMANG  
BEHÖVS HÄR:

GÖTEBORG – TALA SVENSKA  
OCH LÄXHJÄLP DIGITALT  
Vi har stor efterfrågan från personer som vill öva 
svenska digitalt. Du och ”din” deltagare bestämmer 
själva när ni hörs och hur – via mobilsamtal, WhatsApp, 
Facetime eller annan teknik. Ni behöver kunna prata 
varje vecka 30–45 min. Vi behöver också fler volon-
tärer som vill ge läxhjälp digitalt via chatt och/eller 
videosamtal.

För mer information  
goteborg@imsweden.org

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

Vi vill bli fler  
– bli medlem idag!
Ju fler vi är desto tyngre väger våra argument 
och möjligheterna att påverka utvecklingen i 
Sverige och internationellt ökar.

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

Är du redan medlem?
Värva gärna en vän!
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Nominera till 
IM-priset 2021
Vet du någon som har gjort  
viktiga medmänskliga insatser  
och/eller väckt opinion mot  
våld eller orättvisor? 
Nominera då personen till  
IM-priset till Britta Holmströms minne.

Prissumman är 50 000 kronor.
Skriv ner namn på den du vill nominera  
och en kort beskrivning av vad personen
gjort, samt kontaktuppgifter till både dig  
och din kandidat. Skicka senast 22/8 till
impriset@imsweden.org
Läs mer på imsweden.org/im-priset



För att 
du tror på en 
medmänsklig 
värld Engagera dig på imsweden.org


