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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
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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!
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                            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

D   
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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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SWAZILAND

MALAWI

ZAMBIA

INDIEN

NEPAL

RUMÄNIEN

UKRAINA

MOLDAVIEN

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.”



IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 – 21

• 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!



Intäkter (belopp i tkr) 2020 2019

Gåvor exkl testamente 41 454 44 283
Testamenten 14 765 17 027
Offentliga bidrag 77 151 73 356
Medlemsavgifter 452 517
Varuförsäljningsintäkter 1 613 3 932
Övriga rörelseintäkter 1 461 1 278

 136 896 140 393

Ekonomi 2020
sammanfattning
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Kostnader (belopp i tkr) 2020 2019

Ändamålskostnader 104 176 108 711
Varuförsäljningskostnader 25 903
Insamlingskostnader 14 721 14 775
Administrationskostnader 4 688 5 582

 123 610 129 971 
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Om verksamheten
IM är en idéburen medlemsorganisation som arbetar 
globalt i samarbete med andra, för en rättvis och 
medmänsklig värld. Vi kämpar för en värld där 
människor av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och 
utanförskap. I vårt arbete utgår vi från de mänskliga 
rättigheterna och tar avstånd från all form av 
diskriminering.  
   Vi arbetar för att stärka individers egenmakt och civil- 
samhällens handlingskraft med särskilt fokus på kvinnor  
och unga. Vi ser oss som möjliggörare för samhälls-
förändring där målet är full jämlikhet samt en stark och 
motståndskraftig demokrati. Därför främjar vi allas rätt 
till social och ekonomisk inkludering och värnar om  
ett starkt civilsamhälle med utrymme att verka.  
   Vi arbetar också för att all förändring ska vara 
hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. IM försvarar alltid principen om alla 
människors lika värde och tror på människors 
inneboende kraft att förändra sin situation. I vårt 
arbete har vi alltid ett feministiskt och antirasistiskt 
förhållningssätt.  
   Vi beskriver våra samarbeten som ett ekosystem av 
partners, där alla har olika roller som ser till att helheten 
fungerar. I ekosystemet finns alla de organisationer 
som vi på olika sätt stöder med pengar och andra 
resurser, men även aktörer som vi koordinerar oss  
med på andra sätt. IM är en likvärdig del i ekosystemet.    
   Under 2020 arbetade vi tillsammans med partners 
i fjorton länder: El Salvador, Guatemala; Malawi, 
Swaziland, Zambia, Zimbabwe; Moldavien, Rumänien, 
Ukraina; Jordanien, Libanon, Palestina; Indien och 
Nepal. I Sverige har vi verksamhet som drivs av IMs 
personal, och vi har också verksamhet som drivs av 
våra lokala föreningar runt om i landet.  
   IM är en demokratiskt uppbyggd medlems-
organisation. Högsta beslutande organ är årsmötet 
som utser styrelsen. IM praktiserar representativ 
demokrati, vilket innebär att lokalföreningar står som 
representanter för sina medlemmar och det är genom 
lokalföreningarna medlemmar kan påverka. Alla 
medlemmar är kopplade till en lokalförening.  
   En stor del av IMs intäkter kommer från privata 
givare. Till det kommer bidrag från institutionella 
givare som till exempel Sida och anslag från externa 
finansiärer.

Resultat och ställning
IMs verksamhetsintäkter (gåvor, bidrag, varuförsälj- 
ning och övriga rörelseintäkter) minskade något jämfört 
med fjolåret och uppgick till 136 896 tkr (140 393). 
   Erhållna gåvor från enskilda givare (inkl testamenten), 
stiftelser och fonder, företag och insamlade medel 
inom ramen för Världens Barn-kampanjen minskade  
till 55 562 tkr (59 829). Gåvor från testamenten stod  
för den största minskningen, 2 262 tkr. Erhållna bidrag  
fortsätter att öka och uppgick till 77 808 tkr (74 837)  
vilket motsvarar 57 procent (53) av de totala verk-
samhetsintäkterna. 
   Övriga rörelseintäkter ökade något till 1 461 tkr (1 278).     
   Varuförsäljningsintäkterna härrör från försäljning 
och royalty från Humanium Metal och minskningen till 
1 613 tkr (3 932) beror på effekter av coronapandemin.   
   De totala verksamhetskostnaderna minskade till 
123 610 tkr (129 971), till största delen beroende 
på kostnadsbesparingar inom i första hand 
administrationen men även på att kostnaderna inom 
region Norra Europa (Sverige) nu har anpassats fullt  
ut till den nya organisationen.  
   Ändamålskostnaderna minskade till 104 176 tkr 
(108 711), där en orsak var att det inte var möjligt 
att genomföra utlandspraktikant-programmet på 
grund av pandemin, en annan var lägre kostnader 
inom region Norra Europa (Sverige) och en tredje 
var att varukostnaderna för Humanium Metal 
minskade beroende på en lägre försäljning. 
Administrationskostnaderna minskade till  
4 688 tkr (5 582) medan insamlingskostnaderna 
förblev i stort sett oförändrade.  
   Till IMs egna medel öronmärkta för olika specifika 
ändamål, ändamålsbestämda medel, har avsatts 406 tkr  
(852) och utnyttjats 1 029 tkr (1 107). Fonden för 
IM-priset till Britta Holmströms minne, 3 980 tkr, har 
överförts till balanserat eget kapital efter styrelsebeslut.  
   Resultatet av årets verksamhet uppgick därmed till 
15 693 tkr (13 414) vilket gav ett totalt eget kapital vid 
årets utgång uppgående till 117 086 tkr (101 558).  
   Den av styrelsen beslutade riktlinjen för hanteringen 
av IMs eget kapital är att det ska uppgå till 70–130 
procent av verksamhetskostnaderna exklusive 
institutionella bidrag under innevarande år. Om det 
egna kapitalet över- eller understiger detta gränsvärde 
ska styrelsen vidta åtgärder för att återställa kapitalet 
inom gränsvärdet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Belopp inom parentes avser 2019.

ÅRSREDOVISNING FÖR  
RÄKENSKAPSÅRET  
2020-01-01–2020-12-31
Styrelsen för IM, Individuell Människohjälp, organisationsnummer 845000-0768, 
avger härmed följande årsredovisning.
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IMs eget kapital:

• är en reserv för att högprioriterad verksamhet ska 
kunna bedrivas även om förutsättningar för gåvor och 
institutionella bidrag kraftigt försämras under enstaka år.

• kan användas för strategiska investeringar, 
satsningar samt strukturella kostnadsanpassningar 
som påverkar resultatet positivt på längre sikt.

• Ovanstående ska beslutas av styrelsen i särskild 
ordning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året bedrev IM tillsammans med partners 
verksamhet i femton länder (inklusive Sverige) i sex 
regioner. 2020 var andra året för IMs femåriga strategi 
med fokus på stark demokrati och full jämlikhet för att 
uppnå ekonomisk och social inkludering samt ett fritt 
och starkt civilsamhälle. 
   En stor omställning för hela organisationen har varit 
att jobba vidare mot dessa strategiska mål under 
coronapandemin. Vi har inte släppt vår strategi eller 
våra mål, men vi har varit tvungna att hitta nya sätt 
att jobba och nya sätt för våra partners att driva den 
samhällsförändring vi tillsammans strävar mot. Med 
undantag för ett par insatser i början av pandemin 
som var av mer humanitär karaktär har vi haft ett
tydligt fortsatt fokus på det långsiktiga arbetet. 
   Generellt sett har vi blivit betydligt mer digitala och 
globala under året. Avståndet till kollegor och partners 
runt om i världen har krympt samtidigt som det blivit 
svårare att träffas fysiskt. De största utmaningarna 
har våra partners haft som arbetar med målgrupper 
som har långt kvar till ett digitalt arbetssätt samtidigt 
som de levt under hårda nedstängningar. I IMs eget 
arbete i Sverige har vi också ställt om och gjort om en  
hel del av våra fysiska mötesplatser till digitala sådana. 
   IM hade under året elva lokalföreningar från 
Umeå i norr till Malmö i söder. Antalet medlemmar 
har minskat under året och ligger nu på 4 386. I maj 
genomfördes IMs nationella årsmöte digitalt där de 
elva lokalföreningarna representerades av 38 ombud. 
   Årets IM-pris till Britta Holmströms minne tilldelades 
Kent Wisti med motiveringen: en orädd och kritisk 
samhällsbetraktare som med humanismen som led- 
stjärna fångar och ifrågasätter dagsaktuella händelser. 
   Vi har under året fortsatt den ekonomiska 
åtstramning vi inledde i samband med den nya 
strategin och kan för andra året i rad presentera ett 
positivt ekonomiskt resultat. Finansiellt har det nya 
femårsavtalet med Sida varit den största enskilda 
intäkten. Detta har kompletterats med egen insamling. 
Insamlingen har påverkats rejält av pandemin. Det 
arbete vi skulle dra igång med face to face-rekrytering 
försenades avsevärt och kom igång först efter 
sommaren. Samtidigt har intäkterna i testamenten 
rejält överträffat budget. Övriga intäkter har bland 
annat kommit från Humanium Metal och ett antal små 
och medelstora fonder och stiftelser. 
   För Humanium Metal har nya partnerskap också 
bromsats på grund av coronapandemin. Men 
tillsammans med befintliga partners lanserades nya

produkter. Det mediala genomslaget för Humanium 
Metal ökade också tydligt internationellt. I november 
månad tecknades ett avtal med Zambia, vilket betyder 
att vi efter pilotverksamheten i El Salvador nu utvidgar 
arbetet till ytterligare ett land. 
   Under hösten lanserades också Humanium Metal 
Activist, ett nytt sätt att bedriva engagemangsbaserad 
påverkan globalt. 
   Vi lanserade i samband med den nya strategin ett 
nytt sätt att mäta och följa upp vårt arbete. Med IMs 
Progress Tracker vill vi skapa ett innovativt verktyg 
för att mäta samhällsförändring. Det är ett tydligt 
steg från att mäta enstaka aktiviteter till att mäta reell 
samhällsförändring och hur vårt och våra partners 
arbete påverkar den. Vi mäter förändringen inom våra 
fyra prioriterade målområden: starkt civilsamhälle, 
utrymme för civilsamhället samt ekonomisk och social 
inkludering. 
   Vi har under 2020 fortsatt sett hur den övergripande 
trenden i världen har varit ett hot mot utvecklingen 
inom alla dessa fyra områden. Auktoritära regimer 
minskar utrymmet för civilsamhället, vilket försvagar 
organisationerna. Samtidigt är pressen på minoritets- 
grupper fortsatt hög, vilket försvårar social inkludering. 
   Under pandemin har också de hårda samhällsned- 
stängningar som gjorts runt om i världen tydligt påverkat  
möjligheterna till en inkomst och därmed ekonomisk 
inkludering. Vi kan påvisa att vårt och våra partners 
arbete i viss mån lyckats bromsa den negativa 
utvecklingen och bidragit till att driva igenom viktiga 
förändringar inom samtliga områden. Som ett exempel 
kan nämnas egen försörjning genom diversifierade 
inkomster. Med stöd till att skapa mindre lantbruk har 
människor haft tillgång till säker och hälsosam mat 
trots nedstängning och utebliven annan försörjning. 
   Ett fortsatt fokus i organisationens lärande har under  
året varit självledarskap. Där har vi nu fått på plats 
rutiner för lärande och utveckling i regelbundna 
avstämningar och påbörjat arbetet med att stärka 
vår arbetsplatskultur. Våra avdelningsövergripande 
strömmar med fokus på våra fyra målområden (se 
ovan), samt interna förbättringar har också varit en 
viktig plats för lärande och utveckling.

Förväntad framtida utveckling
IM fortsätter arbetet utifrån femårsstrategin (2019–23) 
och har med den en huvudsaklig grundfinansiering 
från Sida. Vi förväntar oss att denna finansiering finns 
kvar, men eventuella politiska förändringar i riksdagen 
kan få stora konsekvenser. 
   En fortsatt risk för implementeringen av vårt arbete 
är den pågående pandemin och de nedstängningar 
av samhällen som genomförs till och från runt om i 
världen. Den fortsatta nedgången för demokratin och 
det därmed minskade utrymmet för civilsamhället kan 
också hota vår verksamhet i några av de länder där vi 
är verksamma.  
   Vi förväntar oss en insamling på motsvarande eller 
högre nivå 2021 jämfört med 2020. Vi förväntar oss 
också en positiv utveckling av Humaninum Metal med 
fler leverantörer och företagspartner.
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Lunds stadsbibliotek
Lush
Längbro församling
Länsstyrelsen Jönköpings län
Länsstyrelsen Skåne
Malmö Ideella
Malmö mot diskriminering
Malmö stad
Malmö universitet
Medborgarkontoret Varda
Migrationsverket
Montico Bemanning Vetlanda
MUCF
Naturskyddsföreningen
Nikolai församling
Nordiskt valideringsforum
Nätverket ”Språkcaféer i Lund”
Nätverket Idéburen Sektor 
Skåne
Olaus Petri församling
Region Jönköpings län
Region Skåne
Region Västra Götaland
Reningsborg
Rågsveds boende för ensam-
kommande
Rädda Barnen Syd
Science Park
Sensus

ABF
Aktivitetshuset Smeden
Allmänna Arvsfonden
ALMI Jönköping
AME Jobbhuset Sävsjö
AMIF
Beach Center Göteborg
Bibblerian
Bio Aftonstjärnan
BK Häcken
Blackebergs bibliotek
Bromölla kommun
Cadence
Circular Center
Coompanion Jönköping län
CSR Västsverige
Delmos Delegationen mot 
Segregation
Dickson Constant
Domkyrkocentrum Växjö
Eos Cares
Erikshjälpen
Eslövs bibliotek
Eslövs kommun
Fairtrade City Örebro
Falkenbergs bibliotek
Falkenbergs sparbank
Flyktingar i Lund
Flyktingparaplyet

Folkhögskolan Hvilan
Forum
Framtidscentrum Gislaved
Friskis & Svettis Göteborg
Föreningarnas Hus
Garaget
Glokala folkhögskolan
Göteborgs stad
HSB, Lund
Human Bridge
Ibn Rushd
Ikano Bank
Internationella Vänner
IOGT/NTO
Jordbruksverket
Jönköping University
Klätterlabbet
Kommunala nätverket för 
Flyktingstöd och Integration
Kristianstad kommun
Kvinnojouren Sävsjö
Kvinnornas Utvecklingsgrupp 
Nyköping
Leader Linné Småland
Limhamns bibliotek
Lingio
LIPS
LSU
Lunds kommun

SFI-skolor i Sävsjö
Skånes stadsmission
Sollentuna bibliotek
SPF Örebro Centrum
S:ta Maria Kyrka Malmö
S:ta Mariakyrkan Örebro
S:t Sigfrids folkhögskola
Strängnäs stift
Studentlitteratur
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxen-
skolan
Svenska kyrkan
Syrianska Kulturcentret
Sävsjö kommun
Sävsjö Näringslivs AB
Tegelbruket
Tensta bibliotek
Tensta konsthall
Textil Recycling, Arlöv
Tillsammans i förening
Unicef
Validering för inkludering
Vasamuseet
Vi står inte ut
Volontärbyrån
Vuxenskolan
Ädelfors folkhögskola

IMs samarbetspartners

SVERIGEVERKSAMHETEN – Samarbete kring verksamhet och projekt

Giva Sveriges kvalitetskod
IM är medlem i Giva Sverige. Giva Sveriges medlem-
mar måste följa Giva Sveriges kvalitetskod och den 
kravstandard som koden består av. En extern revisor 
ska granska och intyga att organisationen efterlever 
koden. Ett krav i kvalitetskoden är att varje medlems- 
organisation årligen ska upprätta en effektrapport 
utifrån Giva Sveriges mall för effektrapportering.  
Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten 
och andra intressenter visa vilken nytta organisationen 
gör. IM uppfyller kraven i kvalitetskoden och en effekt- 
rapport finns att läsa på IMs hemsida.

Risker och osäkerhetsfaktorer
De tre största ekonomiska risker och osäkerhets- 
faktorer vi identifierat är:
• En stor finansiär i form av Sida, som kan förändras 
av förändrade politiska lägen. Här ser vi att vi på sikt 
måste ha fler större finansiärer.
• Utvecklingen av insamlingsverksamhet. Vi ser att vi 
måste jobba brett med kännedom för att på sikt kunna 
öka antalet regelbundna givare.
• Den fortsatta utvecklingen av coronapandemin är  
en stor osäkerhetsfaktor när det gäller de politiska 
konsekvenserna, insamlingsmöjligheterna och möjlig-
heterna att genomföra planerad verksamhet

FINANSIELLA INSTRUMENT
IMs styrelse har lagt fast riktlinjer för IMs kapital- 
förvaltning och placeringsetiska regler. För den löpande  
förvaltningen anlitar IM tre externa förvaltare.
   I IMs policy för placeringar i värdepapper framgår 
att det ekonomiska målet med den långsiktiga kapi-
talförvaltningen är att med ett begränsat risktagande 
skapa en långsiktig real avkastning om tre procent- 
enheter (Konsumentprisindex, KPI + 3 procent) sett 
över rullande femårsperioder.
   Investeringar ska göras i ansvarsfulla företag. De 
företag som IM investerar i ska kännetecknas av om-
sorg om god miljö och rimliga sociala förhållanden 
samt god ägarstyrning. De företag som IM investerar 
i ska också verka i enlighet med de internationella 
konventioner som Sverige undertecknat. IM ska vad 
gäller ansvarsfulla placeringar helt söka undvika 
investeringar i företag vars produktion av varor och 
tjänster anses som olämpliga eller oetiska (alkohol, 
pornografi, tobak, vapen) och att denna produktion 
i vart fall aldrig får överstiga 5 procent av företagets 
omsättning.
   IM har en valutapolicy som reglerar valutahanteringen.  
80 procent av det totala likviditetsbehovet ska termins- 
säkras för det kommande budgetåret, eventuella  
undantag från policys ska beslutas av styrelsen. 
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INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN – partnerorganisationer per land/region

CENTRALAMERIKA

Centro Bartolomé de las Casas
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de  
Derechos Humanos (IM-Defensoras)

El Salvador 
Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo  
Local (Colectiva Feminista)
Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (Anades)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 
(Fespad)
Fundación Red de Sobreviventes y Personas   
con Discapacidad de El Salvador (FRS)
Red Coincidir (Coincidir)
Tiempos Nuevos Teatro (TNT)

Guatemala
Agencia de Noticias Prensa Comunitaria/Canicas  
(ANPC/Canicas)
Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad  
de Solola (Acopedis)
Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de 
Occidente (CDRO)
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa)
Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral (Coindi)
Instituto de Estudios Comparados Ciencias Penales  
Guatemala/Alianza por Reformas (ICCPG/AxR)
Movimiento De Mujeres Indígenas Tzununija
Red de jovenes para la incidencia política (Incidejoven) 
Red Nacional por la Defensa de la soberanía Alimentaria  
en Guatemala (Redsag)

SYDASIEN

Indien
Appropriate Technology India (ATI)
Kiran Society
Maximising Employment to Serve the Handicapped (Mesh)
Mount Valley Development Association (MVDA)
Mountain Children’s Foundation (MCF)
National Alliance of Women (Nawo) 
Sarba Shanti Ayog (SSA)
Social and Resource Development Fund (Sard)
The Himalaya Trust (THT)
Voluntary Action Network India (Vani)

Nepal  
Fair Trade Group Nepal (FTG)
Indreni Rural Development Center (IRDC)
Jagaran Media Center (JMC)
Justice and Rights Institute Nepal (Juri)
Multi Dimensional Action for Development Nepal (MADE)
Sahakarmi Samaj
Siddhartha Social Development Centre (SSDC)
Society for Environment Education Development (Seed)
Society Welfare Action Nepal (Swan)

MELLANÖSTERN
Arab NGO network for Development (ANND)
The Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL)
Social Media Exchange (Smex)

Jordanien
Arab Network for Civic Education (ANHRE)
Arab Women’s Organization (AWO Musawa network)
Center for Defending Freedom of Journalists (CDFJ) 
East and West Center for Sustainable Development (WE Center)
I Dare for Sustainable Development (I Dare)
Jordanian Women’s Union (JWU)
King Hussein Foundation (IRCKHF)
Sana for Special Individuals (Sana)
West Asia-North Africa Institute (Wana)

Palestina
Ajyal Association for Creativity and Development (Ajyal)
Al-Harah Theater
Baladna-Arab Youth Association (Baladna)
Burj Al-Luqluq Social Center Society (Burj Al-Luqluq)
Musawa
Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
Ramallah Center for Human Rights Studies (RCHRS)
The Palestinian Association for Empowerment and  
Local Development (Reform)
The Palestinian Coalition for Economic, Social and Culture Rights  
”Adaleh” (Adaleh)
The Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and  
Democracy (MIFTAH)
Women’s Studies Centre (WSC)

ÖSTRA EUROPA

MOLDAVIEN  
Alliance of Organisations for Persons with Disabilities  
from Moldova (AOPD)
Asociatia Motivatie din Moldova (Motivatie)
Center for Early Intervention ”Voinicel” (Voinicel)
Center for the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
Centre Partnership for Development (CPD)
Eco Visio
Eco-Razeni
Federation for Rights and Resources of People with  
Autism Spectrum Disorders (Fedra)
Keystone Human Services Moldova (Keystone)
Parinti Solidari
Woman and Child - Protection and Support (WCPS)
Youth Media Centre (YMC)

RUMÄNIEN   
Organizatia Suedeza Ajutor Umanitar Individual (Osaui)

UKRAINA   
NGO ”Bukovinian Agency for Regional Development” (Bard) 
NGO ”Zahyst” (Zahyst)
STAN Youth Regional Organization (Stan)
Ukrainian National House in Cernovtsy (UNH)



32 – IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Zambia   
Civil Society for Poverty Reduction (CSPR)
Non-Governmental Organisations Co-ordinating Council  
(NGOCC)

Zimbabwe   
Chengeto Zimbabwe Trust 
Deaf Zimbabwe Trust (DZT)
Simukai Child Protection (Simukai)
Zimbabwe Coalition on Debt and Development (Zimcodd)

INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN – partnerorganisationer per land/region

Styrelsens profil och närvaro
Styrelsen har från och med årsmötet den 16 maj 
2020 till och med den 26 mars 2021 sammanträtt vid 
åtta tillfällen. 

Lave Beck-Friis, Göteborg, ordförande, 8 ggr 
Lave är jurist och tidigare delägare i Wistrand Ad- 
vokatbyrå. Vid sidan av sitt arbete har han varit och  
är engagerad i MR-frågor. Lave har bland annat  
deltagit i olika projekt som genomförts av Svenska  
Avdelningen av Internationella Juristkommissionen,  
till exempel framtagandet av rekommendationer för 
ryska domare av tillämpningen av artikel 6 (rätt till  
en rättvis rättegång) i Europakonventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande  
friheterna. Lave har också suttit i styrelsen för IMs lokal-
förening i Göteborg och är engagerad som volontär i en 
av IMs Tala svenska-grupper i Göteborg.

Gabi Björsson, Stockholm, förste vice ordförande, 8 ggr 
Gabi är utbildad inom statsvetenskap och har jobbat 
med mänskliga rättigheter sedan mitten av 1980-talet 
inom organisationer i det civila samhället. Hon har 
erfarenhet av rättvise- och hållbarhetsfrågor, ledar-
skap inom den ideella sektorn, utvecklingssamarbete 
(främst i södra Afrika), sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter och metodutveckling. Utöver det har 
Gabi lång erfarenhet av samarbete mellan Sida och 
Sidas ramorganisationer. Från början av 2000-talet 
fram till pensionen 2017 arbetade Gabi som general-
sekreterare för Afrikagrupperna. Hon tror på att en 
rättvis värld är möjligt genom en ömsesidig solidaritet 
mellan människor.

Förvaltning
I IMs styrelse har från och med årsmötet den 16 maj 
2020 till och med den 26 mars 2021 ingått: 

Lave Beck-Friis, Göteborg, ordförande; Gabi Björsson, 
Stockholm, förste vice ordförande; Aygül Kabaca, 
Stockholm, andre vice ordförande; Eduardo Gran 
Villanueva Contreras, Lund, ledamot; Pär Ivarsson, 
Stockholm, ledamot; Reza Javid, Skövde, ledamot, 
Christer Sjölund, Linköping, ledamot och Helene von 
Wachenfelt, Höör, ledamot.

Suppleanter har varit (i inkallelseordning) Karin 
Andersson, Malmö; Mimmi Alladin, Solna och Anna 
Vikström, Göteborg.

Adjungerad till styrelsen som representant för med-
arbetarna har varit Hanna Ekblad, med fackstyrelsen 
som suppleanter.

IMs valberedning har bestått av Magnus Strand, 
Malmö, ordförande; Tove Holmström, Linköping; Birthe 
Müller, Ystad; Anita Prins, Umeå och John Tumpane, 
Bagarmossen.

Revision av IMs verksamhet och räkenskaper har 
utförts av KPMG i Malmö med Peter Cederblad som 
huvudansvarig revisor. Förtroendevald revisor har 
varit Peter Tengelin, Göteborg, med Gunilla Axelsson, 
Linköping, som suppleant.

IMs huvudkontor med funktioner för ledning, global 
verksamhet, HR, ekonomi och administration, insam-
ling och engagemang, kommunikation och påverkan är 
beläget i Lund med besöksadress Trollebergsvägen 5.

Fortsättning

SÖDRA AFRIKA

Centre for Youth Empowerment and Civic Education  
(CYECE)
Just Associates Southern Africa (Jass)
Non-Governmental Organisations Coordinating Council 
(NGOCC)
Rozaria Memorial Trust (RMT)
Women’s Legal Resource Centre (Wolrec)

Malawi   
Centre for Environmental Policy and Advocacy (Cepa)
Centre for Youth Empowerment and Civic Education  
(CYECE)
Civil Society Education Coalition (CSEC)
Council for Non-Governmental Organisations (Congoma)
Malawi Economic Justice Network (MEJN)
Women’s Legal Resource Centre (Wolrec)

Swaziland  
Foundation for Socio-Economic Justice (FSEJ)
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Aygül Kabaca, Stockholm, andre vice ordförande, 7 ggr 
Legitimerad lärare med masters i Mänskliga rättig- 
heter och i Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef  
på Mångkulturellt centrum Sverige samt föreläser  
om rasism, normer och inkluderingsprocesser. Har  
arbetat för Unicef, International Rescue Committee 
och Robert F Kennedy Center for Human Rights.  
Särskilt intresse för kvinnor och barns rättigheter, 
rätten till utbildning och Sexuell och reproduktiv  
hälsa och rättigheter.

Eduardo Gran Villanueva Contreras, Lund,  
ledamot, 7 ggr 
Fil kand i sociologi. Skolchef/rektor på Folkhögskolan 
Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och 
har ett starkt engagemang för integrationsfrågor och 
mänskliga rättigheter. Han har varit programsekrete-
rare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för Demokrati 
och Mångfald på Södertälje kommun samt nationell 
verksamhetschef för Sensus studieförbund. Eduardo 
har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt yrkesliv 
och ideella förtroendeuppdrag.

Pär Ivarsson, Stockholm, ledamot, 8 ggr 
Lärarutbildad med gedigen bakgrund från interna-
tionellt utvecklingssamarbete i Latinamerika. IMs 
platschef i Centralamerika 2009-2011. Har haft 
chefspositioner hos Rädda Barnen och Röda Korset. 
2012 sammanställde han rapporten ”Utveckling av IMs 
medlemsorganisation”, som legat till grund för flera 
förändringar i IM. Drivs av att försöka skapa bättre  
förutsättningar för människor i utsatta situationer att 
själva påverka sina egna liv och sin utveckling.

Reza Javid, Skövde, ledamot, 8 ggr 
Reza arbetar som analytiker och hälsoekonom på 
Skaraborgs sjukhus inom Västra Götalandsregionen. 
Han är doktorand vid Göteborgs universitet och forskar 
på halvtid om digitaliseringens effekt på hälso- och 
sjukvården. Är ideellt engagerad i ett par andra fören-
ingar däribland Svenska Afghanistankommittén. Har 
varit politiskt aktiv och haft förtroendeuppdrag i Örebro 
kommun och Region Örebro län. De orättvisor och den 
ojämställdhet som Reza upplevde i sin barndom har 
gett honom ett intresse för globala frågor och ett driv 
att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.

Christer Sjölund, Stockholm, ledamot, 8 ggr 
Christer är civilekonom utbildad vid Linköpings  
universitet. Har haft olika ledande uppdrag inom  
Linköpings kommun, bland annat som informa-
tionschef, konsultdirektör, utvecklingsdirektör samt 
ställföreträdande kommundirektör. Christer har också 
ansvarat för övergripande hållbarhetsfrågor inklu-
derande folkhälsa och mänskliga rättigheter. Även 
uppdrag i olika bolagsstyrelser och förtroendeupp-
drag inom idrotten. Är pensionär och vill bidra med 
sina erfarenheter inom ledning och styrning samt sitt 
engagemang i integrationsfrågor.

Helene von Wachenfelt, Höör, ledamot, 8 ggr 
Helene har varit engagerad inom IM sedan tidigt 
90-tal, till en början som volontär, både i Sverige och 
utomlands. Under elva år var hon anställd på IM i olika 
funktioner, bland annat som volontärsamordnare, pro-
jektledare och enhetschef. Hon är utbildad inom språk, 
statsvetenskap och nationalekonomi och arbetar som 
internationell koordinator vid Lunds universitet. Under 
läsåret 20/21 är hon tjänstledig för att läsa ett magis-
terprogram i Ledarskap och offentlig organisation vid 
Malmö Universitet.

Karin Andersson, Malmö, suppleant, 6 ggr 
Karin har mångårig erfarenhet av olika uppdrag inom 
FNs utvecklingsprogram (UNDP) och den idéburna 
sektorn. Arbetar med flerspråkiga och nyanlända 
elever i Malmö stad. Har haft olika uppdrag inom 
UNDP i Colombia, Kirgizistan och Ecuador och med 
olika organisationer i det civila samhället. Hon är 
mycket engagerad i freds- och konfliktfrågor och FNs 
globala hållbarhetsmål.

Mimmi Alladin, Stockholm, suppleant, 7 ggr 
Mimmi är Business Line Manager för Service Atlas 
Copco Industriteknik AB i Stockholm och har tidigare 
jobbat i ledande roller på AFRY och Siemens. Hon 
har civilingenjörsexamen från Chalmers samt en 
kandidatexamen från Handelshögskolan vid Göte-
borgs universitet. I sin yrkeskarriär har hon alltid varit 
engagerad i kommittéer och arbetsgrupper för frågor 
kring mångfald och jämställdhet. Hon har även varit 
mentor i organisationen Mitt Liv för att stötta nyanlända 
in i arbetslivet samt i ungdomsprogrammet The Good 
Talent i Botkyrka.

Anna Vikström, suppleant, 7 ggr 
Anna har en kandidat i Europakunskap och en Master 
i Globala Studier med inriktning på migration och 
genus. Hon är i dagsläget projektledare för Värnet, 
en mötesplats för ensamkommande unga i Göteborg. 
Har tidigare gjort utlandspraktik i Indien hos Svalorna 
Indien Bangladesh partnerorganisation Deccan Deve-
lopment Society som arbetar för hållbart jordbruk och 
kvinnliga bönders rättigheter. Har ett särskilt intresse 
för asylrättsfrågor och kvinnors rättigheter. Hon har 
varit engagerad inom IM sedan 2014 och är också 
styrelseledamot i IMs lokalförening i Göteborg. 
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* I summan för ändamålskostnader ingår även varuförsäljningskostnader.

** Med totala intäkter avses enl Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter  
 inklusive finansiella poster utom kapitalvinster och kapitalförluster.

2020

136 896 

-123 610

13 286

2 407

15 693

 
458

16 151

Verksamhetsintäkter 

Verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster/ Årets resultat

Nettoförändringar donations- och minnesfonder/ 
ändamålsbestämda medel

Förändring Balanserat eget kapital

Hur mycket går till biståndsarbetet? 
(ändamålskostnader*/totala intäkter**)

Hur stor andel tar administrationskostnaderna? 
(administrationskostnader/totala intäkter**)

Hur stor andel tar insamlingskostnaderna? 
(insamlingskostnader/totala intäkter**)

Till sparande (+)/uttaget från sparande (-) 
(årets resultat/totala intäkter inkl alla finansiella poster)

2020

76,0%

 
3,4%

 
10,7%

 
11,5%

2016

92%

 
4%

 
11%

 
-5%

FEMÅRSÖVERSIKT resultaträkning i sammandrag

NYCKELTAL uppställda enligt Svensk Insamlingskontrolls principer

Alla belopp i tkr

2017

101%

 
3%

 
13%

 
-13%

2016

134 670 

-145 237

-10 567

4 143

-6 424

 
2 986

-3 438

2017

124 480 

-146 941

-22 461

6 741

-15 720

 
337

-15 383

2018

134 838 

-157 961

-23 123

5 664

-17 459

 
533

-16 926

2018

97%

 
3%

 
15%

 
-13%

2019

140 393 

-129 971

10 422

2 992

13 414

 
255

13 669

2019

77,4%

 
3,9%

 
10,4%

 
9,5%
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Noter

4
4
5
6

3, 7, 9, 11
5

3, 8, 9, 11
3, 9, 10, 11

12

13

2020

452
55 562
77 808

1 613
1 461

136 896

-104 176
-25

-14 721
-4 688

-123 610

13 286

2 980
122

-695

15 693

15 693
458

16 151

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Varuförsäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

Ändamålskostnader
Varuförsäljningskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSRESULTAT

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper 
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkning, se ovan
Nettoförändring ändamålsbestämda medel

FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL

RESULTATRÄKNING Alla belopp i tkr

2019

517
59 829
74 837
3 932
1 278

140 393

-108 711
-903

-14 775
-5 582

-129 971

10 422

2 842
152

-2

13 414

13 414

13 414
255

13 669

15 693
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Ingående balans
Ändamålsbestämt  
av givaren
Ändamålsbestämt  
av styrelsen
Ändamålsbestämt  
av årsstämman
Utnyttjande
Överfört till  
balanserat kapital
Årets resultat
Utgående balans

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella  
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter  
för programvara

Materiella  
anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier och nedlagda  
utgifter på annans fastighet

SUMMA ANLÄGGNINGS- 
TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGS- 
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

2020-12-31

 

 
885

 

4 144

56

4 200

5 085

1 539

1 712
1 392

2 213

5 317

82 221
41 913

130 990

136 075

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 
Övriga avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till bidragsgivare
Övriga skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

2020-12-31

3 832
113 254
117 086

568
260
828

2 289
11 030

475

4 367
18 161

136 075

Not

19
20

21

22

Not

 

 
14

 

15

16

 
17

18

Alla belopp i tkr

Balanserat 
kapital

93 123

-

-

-
-

3 980
16 151

113 254

Totalt  
eget  

kapital

101 558

406

-

-
-1 029

-
16 151

117 086

Ändamåls- 
bestämda 

medel*

8 435

406

-

-
-1 029

-3 980

 3 832

FÖRÄNDRING AV  
EGET KAPITAL

*ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Elsie och Bengt Hanbergers fond
Berit Söderströms minnesfond
Britta Holmström-priset
Jonas Lönnebos fond
Gunhild Sehlins fond
Humanitär assistans
Gåvor till Sverigearbetet

Totalt kapital ändamålsbestämda medel

Ingående kapital

137
2 496
4 030

119
369

1 230
54

8 435

Utgående kapital

137
2 464

-
119
198
860

54

3 832

Utnyttjande

-
-115
-50

-323
-171
-370

-

-1 029

Avsättning

-
83

-
323

-
-
-

406

2019-12-31

 

 
1 798

 

4 285

116

4 401

6 199

1 554

2 218
1 802

1 386

5 406

79 290
27 653

113 903

120 102

2019-12-31

8 435
93 123

101 558

625
179
804

1 979
8 369
1 346

6 046
17 740

120 102

Överfört till
balanserade 

vinster

-
-

-3 980
-
-
-

-

-3 980
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2020

15 693
1 138

16 831

15
89

421

525

17 356

-
-
-

-3 309
378

-2 931

-
-165

-165

14 260
27 653
41 913
14 260

832
122

-695

1 114
-57
81

1 138

41 913

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager (minskning +, ökning -)
Förändring av kortfristiga fordringar (minskning +, ökning -)
Förändring av kortfristiga skulder (minskning -, ökning +)

Förändringar i rörelsekapital

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Försäljningar av finansiella tillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Avsättning ändamålsbestämda medel
Utnyttjande ändamålsbestämda medel

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Avsättningar till pensioner och arbetsgivarskatt
Övriga avsättningar

LIKVIDA MEDEL 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och bank

2019

13 414
825

14 239

-1 156
3 530

-5 824

-3 450

10 789

75
-
-

-22 007
20 761

-1 171

-
-

-

9 618
18 035
27 653

9 618

1 038
151

-2

1 345
-546

26
825

27 653

KASSAFLÖDESANALYS Alla belopp i tkr
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IMs redovisnings- och värderingsprinciper överens- 
stämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3)  
och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och 
BFNAR 2020:1 (vissa redovisningsfrågor med anledning av 
coronaviruset).

Intäktsredovisning 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisa-
tionen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. 

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
Insamlingsorganisationen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den 
tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång 
eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka mot- 
svarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om  
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten 
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.

GÅVOR 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång 
eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt  
eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande 
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. 
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att  
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

BIDRAG 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla  
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som  
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

VARUFÖRSÄLJNING 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten 
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är 
förknippade med ägandet av varan har överförts från IM till 
köparen. All försäljning redovisas efter avdrag för moms 
och eventuella rabatter.

Ändamålskostnader 
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader  
som har ett direkt samband med att uppfylla IMs syfte  
och stadgar: att synliggöra och bekämpa fattigdom och 
utanförskap.

För det internationella utvecklingsarbetet och integrations-
arbetet samt kommunikationen kopplad till detta redovisas 
bruttokostnad exklusive intäkter. I kostnaderna ingår  
löpande utgifter för hjälpinsatserna, kostnader för inköp och 
underhållsarbeten avseende anläggningar och inventarier, 
samt kostnader för såväl utsänd personal som för lokal- 
anställda medarbetare. Till ändamålskostnaderna förs  
också delar av de gemensamma kostnader som uppstår  
vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet.

Insamlingskostnader 
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera 
externa intäkter. Hit räknas del av kostnaden för IMs tidskrift, 
kostnaden för insamlingsbössor, annonser och reklam,  
lönekostnader, tackbrev o.d. Till insamlingskostnaderna förs 
också delar av de gemensamma kostnader som uppstår  
vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet.

Administrationskostnader 
Här avses de kostnader som är nödvändiga för att admi- 
nistrera själva insamlingsorganisationen. Administrations- 
kostnaderna inkluderar normalt direkta kostnader såsom 
intern och extern revision, årsmöte och upprättande 
av årsredovisning. Till administrationskostnaderna förs  
också delar av de gemensamma kostnader som uppstår 
vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet.

Bidrag för administrationskostnader redovisas som  
intäkt bland övriga bidrag varför administrationskostnader  
redovisas brutto.

Donerade tillgångar 
Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier, och andra värde- 
papper, som doneras till IM, värderas till marknadsvärdet  
vid gåvotillfället och bokförs som en omsättningstillgång  
eftersom tillgången skall avyttras snarast möjligt. Gåvo- 
intäkten redovisas i posten Insamlade medel.

Uppkommer vid försäljningen av en tillgång, en kapital-
vinst/-förlust redovisas denna under rubriken Resultat från 
finansiella poster inom det tillgångsslag som avses.

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med 
kapitel 11 i BFNAR 2012:1 till det lägsta av anskaffningsvär-
det och det verkliga värdet (marknadsvärdet). Anskaffnings-
värdet avseende värdepapper, som erhålls genom testamen-
te eller gåva utgörs av marknadsvärdet (normalt börskursen) 
vid gåvotillfället.

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell  
prövning beräknas inflyta.

Utländska valutor 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till  
balansdagens kurs.

Lager av handelsvaror 
Handelsvaror värderas, med tillämpning av genomsnittligt 
anskaffningsvärde, till det lägsta av anskaffningsvärdet  
och det verkliga värdet på balansdagen. 

NOT 1 Redovisningsprinciper och noter

NOTER
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Antalet anställda (tjänster) centralt vid  
huvudkontoret i Lund
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet 
Norra Europa (Sverige)
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Östra Europa
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Mellanöstern
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Sydasien
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Centralamerika
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Södra Afrika
– varav män

SUMMA
– varav män

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader 

Lön till generalsekreteraren utgår med  
63 000 kr per månad och det utgår ett  
arvode till ordförande på 10 000 kr per 
månad 
 
Styrelse och generalsekreterare

Övriga anställda

SUMMA

Sociala kostnader
varav pensionskostnader

Av pensionskostnaderna avser 194 tkr  
(217 tkr) IMs generalsekreterare.

Föreningen har inga ingångna  
anställningsavtal med avgångsvederlag  
till ledande befattningshavare.

Redovisning av könsfördelning 
Styrelsen (inkl suppleanter) andel kvinnor

2020

 
36

36%

 
17

38%

 
5

20%

 
6

3%

 
20

64%

 
6

31%

 
7

71%

97
42%

 

 
 

958

31 238

32 196

11 681
3 185

55%

NOT 3 Anställda och personalkostnader

Ideellt arbete
Under året har närmare 600 volontärer bidragit med sin tid 
och sitt engagemang i IMs arbete i Sverige, med fokus på 
integration. Pandemin har medfört många utmaningar, men 
eftersom behovet av insatserna funnits kvar så har IM ställt 
om och många av volontärerna har fortsatt sitt engagemang 
i anpassade verksamheter. Insatserna före och under Coro-
na har bidragit till socioekonomisk inkludering och skapat 
samhällsvärde genom läxhjälp, språkträning samt olika 
former av matchning och frivilligrådgivning. Samhällsvärdet 
av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Alla belopp i tkr

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar  
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumu- 
lerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på 
betydande komponenter när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs  
av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde 
om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den 
förväntade nyttjandeperioden. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Immateriella tillgångar 3–5 år  
Byggnader – Stomme 67 år  
Byggnader, utanför Sverige – Stomme 25 år  
Fastighetstillbehör 20 år 
Inventarier 5 år (förbättring annans fastighet 3 år)

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden 
dvs den utgår från organisationens verksamhetsresultat.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- och utbetalningar.

Leasing 
Alla organisationens leasingavtal redovisas som 
operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt  
över leasingperioden. 

Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, 
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i tanke med 
att de anställda utför tjänster. Pensionsförpliktelser har 
klassificerats som avgiftsbestämda och redovisas som 
kostnad det år pensionen tjänas in. 

Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital  
redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Avsättningar 
En avsättning redovisas när organisationen har ett legalt 
eller informellt åtagande som en följd av inträffade händelser 
och organisationen förväntar sig att en utbetalning kommer 
att krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas  
till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer  
att behöva erläggas.

2019

 
46

34%

 
19

32%

 
5

20%

 
9

10%

 
23

65%

 
7

28%

 
8

56%

117
38%

 

 
 

1 016

36 669

37 685

14 838
3 901

50%

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar 

IM gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.  
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir  
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att  
motsvara det verkliga resultatet. 
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Intäkter:
Humanium Metal

Butik i Lund

Butik i Göteborg

Butik i Stockholm

Butik i Malmö

Butik i Jönköping

Kostnader:
Varukostnader

VARUFÖRSÄLJNINGENS RESULTAT

2020

1 613

-

-

-

-

-

1 613

 
-25

-25

1 588

NOT 5 Varuförsäljning

Gåvor som redovisats  
i resultaträkningen

INSAMLADE MEDEL
Företag

Enskilda givare

Testamentsförordnande

Insamlade medel inom ramen 
för Världens Barnkampanjen

Fonder och stiftelser

Bidrag som redovisats  
som intäkt

INSAMLADE MEDEL
Fonder och stiftelser

OFFENTLIGA BIDRAG

SIDA

Jordbruksverket 

Västra Götalandsregionen

MUCF (Malmö och Stockholm Stad)

Göteborg Stad

Universitets- och högskolerådet

Stockholms stad

Länstyrelserna 

AMIF RådRum proj.

Malmö stad

Utrikesdepartementet

Finsam

Lunds Kommun 

Eslövs Kommun

Kristianstads Kommun

Bromölla Kommun

Allmänna arvsfonden

Sävsjö Kommun

Helsingborgs Kommun

Konsumentverket 

Övrigt

2020

 

 

1 326

35 940

14 765

 
2 231

1 300

55 562

 

657

68 622

193

13

868

 250

354

500

702

-

-

719

-

401

297

327

130

800

362

-

-

2 613

77 808

NOT 4 Insamlade medel

Alla belopp i tkr

Försäljning kost och logi Vrigstad

Försäljning IM-tian, secondhandbutik

Övriga lokala intäkter Utland

Övrigt

2020

164

174

325

798

1 461

NOT 6 Övriga rörelseintäkter

2019

 

 

2 404

35 822

17 027

 
1 136

3 440

59 829

 

1 481

60 428

791

316

785

 292

1 465

1 000

601

790

479

1 200

35

483

175

-

57

2 264

350

  75

250

1 520

74 837

2019

3 881

2

27

3

14

5

3 932

 
-903

-903

3 029

2019

429

359

304

186

1 278
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Biståndsinsatser per region

Östra Europa
Moldavien inklusive regionkontor och  
partners i Rumänien och Ukraina

Norra Europa
Sverige inklusive regionkontor och  
regionala partners

Mellanöstern
Palestina

Jordanien, inklusive regionkontor  
och regionala partners

Södra Afrika
Zimbabwe

Malawi, inklusive regionkontor  
och partners i Zambia

Sydasien
Indien

Nepal inklusive regionkontor

Centralamerika  
Guatemala, inklusive regionkontor  
och partners i El Salvador
 
 
Övriga ändamålskostnader
Frivilligsamordning på HK

Informationsarbete

Huvudkontorets kostnader  
för biståndsarbete

2020

-11 320 

-11 320

-12 517 

-12 517 
 

-15 459
-6 978

 
-8 481

-14 877
-

-14 877

14 140
-5 895

-8 245
 

-15 469 

-15 469 

-83 782 

-3 366 

-7 539

-9 489

-104 176

NOT 7 Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

2020

-14 721

-14 721

NOT 8 Insamlingskostnader

Avskrivningar

Ändamåls- 
kostnader

 

 

Administrations- 
kostnader

Insamlings- 
kostnader

Byggnader  
och mark 
 
Balanserade utgifter 
för programvara

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

2020

-140 
 
 

-914

-12

-48

-

-1 114

NOT 9 Avskrivningar och nedskrivningar  
fördelade efter funktion

Alla belopp i tkr

2019

-10 146 

-10 146

-17 423 

-17 423 
 

-15 511
-6 741

 
-8 770

-15 233
-4 766 

-10 467

-13 000 
-5 341

-7 659 

-13 143 

-13 143

-84 456 
 

-6 572 
-8 860

-8 823

-108 711

2019

-14 775

-14 775

2019

-140 
 
 

-916

-51

-65

-173

-1 345

Utdelningar

Kapitalvinst vid avyttring av aktier  
och andelar

Kapitalförlust vid avyttring av aktier  
och andelar

2020

832

3 509

-1 361

2 980

NOT 12 Resultat från värdepapper

2019

1 038

2 706

-902

2 842

Organisationen leasar  
framför allt kontorslokaler.  
Kostnadsförda leasingavgifter  
uppgår till 3 514 (3 729). 

Hyresavtal förfaller enligt följande:
Inom 1 år

1–5 år

Senare än 5 år

2020

2 514

2 314

-

4 828

NOT 11 Leasing och hyror

2019

2 496

3 262

-

5 758

Revisionsuppdrag, E&Y
Revisionsuppdrag, KPMG
Särskilda intyg

Revision vid IMs utlandskontor 
uppgick till 26 tkr (352 tkr för 2019).

2020

-23

240

126

343

NOT 10 Arvode och kostnadsersättningar 
till revisorer

2019

627

-

229

856
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Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Försäljning Jordanien fastighet  
och mark

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Försäljning Jordanien fastighet  
och mark

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

Planenligt restvärde byggnader 
och mark

2020

8 876

 
 

8 876

-1 848

-140

 

-1 988

-2 744

-2 744
 

4 144

NOT 15 Materiella anläggningstillgångar 
byggnader och mark

Ändamålsbestämning av medel

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

Medlemsregister, intranät, 
kommunikationsplattform,  
resehanteringssystem
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangering

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

Pågående nyanskaffning
Vid årets början

Årets anskaffning

Omklassificeringar

Vid årets slut
Pågående nyanskaffning avser  
ny extern webb och webshop

Hyresrätter butikslokaler
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangering

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

Årets utrangeringar

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

Planenligt restvärde  
immateriella tillgångar

2020

-406

864

458

2020

8 345

-

-

-

 
8 345

-6 547

-914

-

-7 460

885

-

-

-

-
 

-

-

 
-

-

-

-

-

-

885

NOT 13 Förändring av ändamålsbestämda medel

NOT 14 Immateriella anläggningstillgångar

Alla belopp i tkr

2019

-852

1 107

255

2019

8 420

-

-

-75

 
8 345

-5 458

-1 089

-

-6 547

1 798

-

-

-

-
 

1 352

-1 352

 
-

-1 352

1 352

-

-

-

1 798

2019

8 876

 
 

8 876

-1 708

-140

 

-1 848

-2 744

-2 744
 

4 285
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Förvaltade av Öhman
Aktier och aktiefondandelar  
svenska och utländska

Räntebärande värdepapper

Förvaltade av SEB
Aktier och aktiefondandelar 
svenska och utländska

Räntebärande värdepapper

Förvaltade av Handelsbanken
Aktier och aktiefondandelar 
svenska och utländska

Räntebärande värdepapper

SUMMA KORTFRISTIGA  
PLACERINGAR

De tio största enskilda posterna
Öhman Obligationsfond SEK A

SEB Företagsobligationsfond hållbar B

SHB Räntestrategi A10 SEK

SEB Institutionell

Öhman Sverige Marknad Hållbar A

SHB Företagsobl Inv Grade A10 SEK

Öhman Företagsobligation Hållbar A

Öhman Global Hållbar A

SHB Svenska Småbolag A10 SEK

SEB Stiftelsefond Utland

Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Nyanskaffningar

Utrangering

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

Vid årets början

Utrangering

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade 
avskrivningsvärden

Planenligt restvärde inventarie

 
Nedlagda utgifter på annans fastighet

Vid årets början

Utrangering

Utgående ackumulerade 
avskrivningsvärden

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan
Vid årets början

Utrangering

Utgående ackumulerade 
avskrivningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Planenligt restvärde övriga  
materiella tillgångar

2020

2 287

-

-

2 287

 

-2 171

-

-60

-2 231

56

1 111

-1 111

-

-1 111

1 111

-

-

56

NOT 16 Materiella anläggningstillgångar 

Upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader

Övriga förutbetalda kostnader

2020

1 177

620

416

2 213

NOT 17 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

NOT 18 Kortfristiga placeringar

Alla belopp i tkr

2019

142

625

619

1 386

2019

2 287

-

-

2 287

 

-2 055

-

-116

-2 171

116

1 111

-1 111

-

-1 111

1 111

-

-

116

Bokfört 
värde

14 314

13 656

 

13 913

12 723

14 552 

13 063

 
82 221

10 629 

7 455

6 733

 5 268 

5 105

4 590

3 933

2 953 

2 069 
2 052

Marknads-
värde

19 385

14 269

 
15 070

12 411

19 095 

13 152

 
93 382

11 093

7 231

6 805

5 180

6 517

4 601

4 043

6 029

3 229

2 237
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Pensioner/avgångsvederlag Palestina

Pension Indien

Pension Moldavien

2020

133

148

287

568

NOT 19 Avsättningar för pensioner

Upplupna skatter och avgifter  
utlandsverksamheten

2020

260

NOT 20 Övriga avsättningar

Bidrag från SIDA
Civsam 

Info anslag 

Övriga bidrag
Myndigheten för ungdoms-  
och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Eslövs Kommun

Lunds Kommun

Kristianstads Kommun

Göteborgs Stad

Sävsjö Kommun

Universitets- och högskolerådet

Allmänna arvsfonden

Länsstyrelsen

Jordbruksverket

SEB Gunnar och Märta Bergendahls 
Stiftelse

Clas Groschinkys minnesfond

Ikano bank

Folke Bernadotte Akademin

Radiohjälpen (Indien och Södra Afrika)

Musikhjälpen, Moldavien

EuropeAid, Nepal

TCF, Nepal

Övrigt

2020

-

647

647

2 155

 128

74

387

-

587

3 940 
-

220

-

-

-

178

502

975

19

155

564

499

10 383

11 030

NOT 21 Skuld till bidragsgivare

Alla belopp i tkr

2019

85

260

280

625

2019

1 898

-

1 898

-

 125

14

714

8

-

2 951 
167

133

-452

37

70

154

-

727

676

122

637

388

6 471

8 369

2019

179
Fastighetsinteckningar  
(finns i eget förvar)

2020

332

NOT 23 Ställda säkerheter

2019

332

NOT 24 Väsentliga händelser efter  
verksamhetens utgång

Coronapandemin fortsätter med oförminskad kraft vilket 
påverkar stora delar av vår verksamhet, både inom och 
utom Sveriges gränser. All verksamhet har anpassats  
efter nya förutsättningar, men de befarade finansiella,  
och negativa, konsekvenserna har såhär långt uteblivit.

Personalrelaterade  
upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

2020

 
2 965

1 402

4 367

NOT 22 Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 2019

 
4 062

1 984

6 046
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Gabi Björsson (förste vice ordförande)

Eduardo Gran Villanueva Contreras

Reza Javid

Lave Beck-Friis (ordförande)

Aygül Kabaca (andre vice ordförande)

Pär Ivarsson

Peter Cederblad
Auktoriserad revisor, KPMG
Huvudansvarig

Lund den 26 mars 2021

Helene von WachenfeltChrister Sjölund

Peter Tengelin
Förtroendeval revisor 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 26 mars 2021

Akiko Ikuta-Mellqvist
Auktoriserad revisor, KPMG
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för IM, 
Individuell Människohjälp för år 2020. Föreningens 
årsredovisning ingår på sidorna 28–45 i detta 
dokument. 
   Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är  
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
   Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare 
i avsnitten Det registrerade revisions-bolagets ansvar 
samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 
   Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt  
god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisions-
bolag har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav. 
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts 
av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad den 27 mars 2020 med omodifierade 
uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen. Det är styrelsen som har ansvaret för 
denna andra information. 
   Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 
   I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 
   Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 
   Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 
Vi har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund 
 i årsredovisningen. 
   Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
   Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga   
 felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa  
 beror på oegentligheter eller misstag, utformar och  
 utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa  
 risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga  
 och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra  
 uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig  
 felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för  
 en väsentlig felaktighet som beror på misstag, efter- 
 som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,  
 förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig  
 information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av för- 
 eningens interna kontroll som har betydelse för vår  
 revision för att utforma granskningsåtgärder som är  
 lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte  
 för att uttala oss om effektiviteten i den interna  
 kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper  
 som används och rimligheten i styrelsens uppskatt- 
 ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

Till föreningsstämman i IM, Individuell Människohjälp, 
org.nr 845000-0768 
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Peter Tengelin
Förtroendevald revisor

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som  
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
   Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 
   Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder det registrerade revisionsbolaget 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna.Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet.

Lund den 26 mars 2021

KPMG

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen  
 använder antagandet om fortsatt drift vid upprätt- 
 andet av årsredovisningen. Vi drar också en  
 slutsats, med grund i de inhämtade revisions- 
 bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig  
 osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller  
 förhållanden som kan leda till betydande tvivel om  
 föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.   
 Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig  
 osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen  
 fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års- 
 redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn  
 eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,  
 modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
 slutsatser baseras på de revisionsbevis som  
 inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.  
 Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra  
 att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen,  
 strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri- 
 bland upplysningarna, och om årsredovisningen  
 återger de underliggande transaktionerna och 
 händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revision- 
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar samt stadgar
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för IM, 
Indivuduell Människohjälp för år 2020. 
   Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i för-
hållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Peter Cederblad
Auktoriserad revisor

Akiko Ikuta-Mellqvist
Auktoriserad revisor
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