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DETTA ÄR IM
IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som 
arbetar globalt i samarbete med lokala aktörer, för en 
jämlik 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 ifrån de mänskliga 
rättigheterna, en hållbar värld och tar avstånd från all 
form av diskriminering.

DINA PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter är trygga hos oss. EUs data-
skyddsförordning GDPR (General Data Protection 
Regulation) stärker skyddet av dina personuppgifter. 
För att du ska känna dig trygg med hur vi lagrar och 
använder dina personuppgifter har vi tagit fram en 
integritetspolicy. 
   Läs mer på imsweden.org/integritetspolicy

Medmänsklighet trycks av Trydells som är ett  
Svanenmärkt tryckeri. 

Helmi Jönestam, Ulla Nordström och 
Margit Eklöf har alla ett mångårigt och 
djupt engagemang i IMs verksamhet. 
Ulla – som arbetat som personlig sekre-
terare till IMs grundare Britta Holmström 
och suttit i organisationens styrelse – 
var under många år tillsammans med 
Margit involverad i IMs Fair Trade-butik 
i Linköping, där Helmi senare också 
anslöt som volontär. 
   Deras engagemang, liksom alla andra 
volontärers, medlemmars och med- 
arbetares engagemang runtom i Sverige, 
driver IM framåt och gör stor skillnad 
både för människor här i landet och i 
världen. I det nummer av Medmänsklig-
het som du har i din hand vill vi lyfta just 
det här engagemanget och hylla alla de 
krafter och initiativ som gör IM till den 
starka organisation vi är idag.
   På framsidesbilden är Helmi, Ulla och 
Margit fotograferade på det blivande 
torget i Linköping som kommer att få 
namnet Britta Holmströms torg (läs mer 
på sidan 9).  
Foto: Peter Jigerström



Tillsammans
stärker vi
demokratin

                 ag har skrivit och pratat om det mycket 
                   förr, men det tål att upprepas. År 2020 
                    backade den demokratiska utvecklingen 
                    i världen igen. Det var det femtonde  
                   året i rad. Vi ser hur auktoritära ledare 
tar över och hur de som står upp för mänskliga 
rättigheter pressas tillbaka allt mer. Det gäller 
domare, det gäller journalister och det gäller det 
fria föreningslivet. Hårdast drabbas de som står 
upp för minoriteters rättigheter och kvinnors rät-
tigheter. Kvinnor och de som tillhör minoritets-
grupper drabbas hårdare än män och personer ur 
majoritetssamhället.  
   Av alla de länder där IM har verksamhet så är 
det bara i Malawi som den demokratiska utveck-
lingen går i rätt riktning. Även där finns ett hårt 
tryck på det fria föreningslivet eller civilsamhället. 
   Demokratin kan inte tas för given ens i 
Sverige. Jag tror att utöver att stärka vår grundlag 
så är den enskilt viktigaste faktorn för att säkra 
demokratin ett brett folkligt engagemang. Det 
är engagemanget som är det fria föreningslivets 
absolut viktigaste bidrag till demokratin. 
   Engagemang i föreningslivet stärker tilliten 
mellan människor. Tillit är ett centralt funda-
ment i demokratin. I IMs verksamheter med 
mötesplatser mellan nya och etablerade svenskar 
blir detta extra viktigt. Den tilliten behöver 
stärkas i ett allt mer rasistiskt samhälle. 

   Föreningslivet fungerar som en demokra-
tisk skola där vi får träna på att driva vår åsikt, 
men också kompromissa för att hitta den bästa 
gemensamma lösningen. Detta såg vi många ex-
empel på vid vårt senaste årsmöte. Där motioner 
och propositioner gemensamt diskuterades.  
Där alla sidor fick framföra sina tankar för att 
sedan landa i ett beslut som majoriteten ställde 
sig bakom. 
   I IMs demokratiska struktur är lokalfören-
ingarna helt centrala. Där sker verksamheter 
som bygger tillit. De fungerar alla som skolor för 
demokrati. Och det är där vi grundar för att IM 
ska nå sin vision genom både verksamhet och 
insamling. 
   I det här numret av Medmänsklighet berättar 
vi om en del av allt det viktiga arbete som IMs  
engagerade medlemmar och volontärer genom- 
för varje dag i Sverige. Kanaliserar man sitt enga- 
gemang genom IM så är man med och bidrar 
till organisationens vision om en rättvis och 
medmänsklig värld, där stark demokrati och full 
jämlikhet är tydligt uttalade mål. 

Martin Nihlgård, generalsekreterare
martin.nihlgard@imsweden.org
Tel: 0704-10 03 09

Foto: Malin Kihlström/IM
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ENGAGEMANGET 
SOM DRIVER IM 

FRAMÅT

Hyam Shebab i samspråk med Majdulen Assad som är rådgivare 
i IMs verksamhet RådRum. Foto: Malin Kihlström/IM
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ENGAGEMANGET 
SOM DRIVER IM 

FRAMÅT

Ända sedan den då 27-åriga Britta Holmström grundade IM 
1938 har organisationen drivits och formats av engagerade 
eldsjälar i form av volontärer, medlemmar och medarbetare.  
I det här numret av Medmänsklighet vill vi berätta om det  
starka engagemang som finns i Sverige och ge dig som läsare  
en bild av det som händer inom IMs verksamhet i vårt land. 
Som en uttalat feministisk och antirasistisk organisation ligger 
stort fokus på verksamheter som arbetar för ett jämställt och 
jämlikt samhälle där alla får plats på lika villkor. 

TEMA | Verksamheten i Sverige
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Digitalt RådRum  
når nya deltagare

När verkligheten förändrades i mars 2020  
krävdes snabba beslut. RådRum, som fram till 
dess drivits i offentliga lokaler, fick stängas ner 
i sin fysiska form. Men behoven av rådgivning 
fanns kvar. I ett första skede gick rådgivarna 
över till att möta deltagarna i telefonsamtal för 
att i nästa skede använda sig av videosamtal.
   – Vi märkte att både rådgivarna och deltagarna 
trivdes bäst med videosamtal. De kände sig 
tryggare när de fick se ett ansikte på den de 
pratade med. Det är lättare att visa upp en 
blankett framför kameran och fråga om hjälp 
med att fylla i den än att förklara över telefon, 
berättar projektledare Sofia Gerdes.
   Samtidigt blev tjänsten, som dittills varit 
lokalt knuten, nationell. Det skapade helt nya
möjligheter både för volontärer och deltagare.

 

   – Genom att öppna upp för nationellt delta-
gande har vi gjort det lättare att både engagera 
sig och ta del av RådRums tjänster utifrån egna 
förutsättningar, säger Sofia.
   Den digitala omställningen har även gjort att 
RådRum har nått nya grupper.
   – Vi har nått ut till fler förstagångsbesökare.   
Det har blivit lättare att ringa oss på rasten 
mellan SFI-lektioner, under lunchpausen eller 
efter förskolehämtningen, berättar Sofia.
   En annan effekt är att fler kvinnor hör av sig. 
   – Eftersom kvinnorna ofta tar hand om barnen 
och är mer knutna till hemmet har det varit 
svårare för dem att ta sig till våra fysiska mötes-
platser. Med videosamtalen har detta ändrats, 
fortsätter Sofia. 
   Det finns dock en risk att digitaliseringen skapar 
utanförskap. Många saknar grundläggande 
kunskap kring datorer och internet. Förhopp-
ningen är därför att RådRum i framtiden ska 
kunna bedrivas i både fysisk och digital form. 
   – Det viktiga är att vi kan fortsätta skapa  
mellanmänskliga möten och bygga tillit. 
Du ska känna att du blir hörd, oavsett vilka 
förutsättningar du har, säger Sofia.
Text: Malin Kihlström

Coronapandemin tvingade RådRum att bli digital 
– ett beslut som skapat många nya möjligheter. 
”Vi vill främja rörligt engagemang och deltagande”, 
säger Sofia Gerdes, projektledare för RådRum. 

RådRum 
är IMs verksamhet som  

erbjuder kostnadsfri,  
opartisk och konfidentiell  

rådgivning till alla i Sverige.  

Vill du eller din lokala  
förening engagera er?  

imsweden.org/radrum

TEMA | Verksamheten i Sverige

Innan pandemin slog 
till drevs RådRum i 
offentliga lokaler. Här 
samtalar rådgivarna 
Karin Engqvist och 
Majdulen Assad. 
Foto: Linus Edlund/IM
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Volontär hjälpte  
IM att ställa om

Hur länge har du varit volontär för IM?
– Sedan september 2019. Då letade jag efter  
någonstans att engagera mig som läxhjälpare 
och hittade IMs lokalförening i Lund. Jag ville 
praktiskt hjälpa andra och det enda jag kände 
att jag hade riktig kompetens för var att hjälpa 
till med läxor. Jag hade ju själv nyss slutat skolan 
och hade kunskaperna i färskt minne.

Du började som läxhjälpare vid fysiska  
möten, men sen kom coronan. Berätta 
vad som hände. 
– Från början drev vi läxhjälpen på min gamla 
högstadieskola. I mars 2020 bröt pandemin  
ut och vi behövde ställa om. Jag, tillsammans 
med en annan volontär, började då bygga en 
plattform i Google Sites där vi kunde erbjuda  
läxhjälpen digitalt. Vi presenterade sedan 
lösningen vid ett möte med andra IM-lokal-
föreningar och då hoppade både Göteborg 
och Stockholm på tåget. Vi stöttade dem med 
det tekniska och efter sommaren var de också i 
gång. Även Malmö kom igång i slutet av året.

Hur fungerar den digitala läxhjälpen?
– Det finns fasta tider där ett antal volontärer  
bemannar sidan. Elever kan då gå in, ställa 
frågor i chatten, mejla in uppgifter eller koppla 
upp sig i videosamtal. 

Vilka är de största skillnaderna mellan 
att driva läxhjälp fysiskt och digitalt?
– Tidigare hjälpte vi mest högstadieelever som 
kom förbi när vi satt i skolans lokaler. 

Vi upplever nu att det är svårt att dra in dem i 
det digitala. Det är inte bara att slå sig ner, utan 
det krävs att de aktivt går in på sidan och tar 
kontakt. Det kräver mer personligt ansvar. Nu 
når vi flest som går på folkhögskolor – främst 
nyanlända som läser in grundbehörighet.

Vad är det bästa med att vara volontär?
– Det är tillfredsställande, jag känner verkligen 
att jag gör något meningsfullt med min tid! 
Och så är det roligt att träffa människor som 
jag förmodligen inte skulle ha träffat annars.
Text: Malin Kihlström

Elias Ebbeståhl, 19 år, är en av de drivande krafterna  
bakom den digitala omställningen av läxhjälpen som  
IM nu bedriver i Skåne, Stockholm och Göteborg. Vi  
har träffat honom och pratat digitala utmaningar och  
tillfredsställelsen i att vara volontär.

Du hittar  
IMs digitala  
läxhjälp på  

imlaxhjalp.org

Elias Ebbeståhl. Foto: Malin Kihlström/IM
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Zuraiya Boularbah brinner av passion när hon 
berättar om projektet IM Young som hon driver 
tillsammans med Andrea Nyberg. Fast driver  
är kanske fel ord. Det är ungdomarna, som är 
ambassadörer i projektet, som håller i taktpinnen.
   – Vår roll är att ge ungdomarna verktyg att 
utforska och mötas. De bestämmer själva teman 
och innehåll, förklarar Zuraiya Boularbah. 
   IM Young startade hösten 2020 med finans- 
iering av Myndigheten för ungdoms- och civil-
samhällesfrågor (MUCF). Initialt påbörjades
ett arbete med att rekrytera deltagare, och  
intresset blev stort. Idag träffas ett dussin ung- 
domar varje vecka för att på fördjupa sig i demo- 
kratifrågor och lära sig mer om civilsamhället, 

inte bara i Sverige utan även internationellt. 
   – För ett tag sedan hade ungdomarna en 
digital träff med Young Women’s Network 
(YWN) i Zambia. YWN, som är en del av IMs 
samarbetspartner NGOCC, berättade om sitt 
arbete för att motverka barnäktenskap och det 
märktes hur inspirerade ungdomarna här blev 
av deras engagemang, säger Zuraiya Boularbah. 
   Och engagerade blev de. Så pass att en av dem,  
Winston Cotgreave, beslutade sig för att starta 
en insamling till förmån för YWN. 
   – Jag ville kombinera en dröm om att cykla 
långa distanser med att samla in pengar för 
YWN. Planen är att i sommar cykla tio dagar 
för att stödja dem i deras kamp mot barnäkten-
skap, berättar han.
   Winston Cotgreave säger att projektet har 
gett honom verktyg och kunskap om hur han 
kan göra samhällsnytta. Det har även öppnat upp 
ögonen för hur han som ung kan vara en aktiv 
del i civilsamhället. 
   – Det som lockade med IM Young var den upp- 
muntran till fritt tänkande som vi ambassadörer 
får. Jag har fått erfarenheter som jag kommer 
att ha med mig resten av livet.
Text: Anton Eriksson

Ungdomar
skapar sin framtid
Framtiden tillhör de unga. Detta är något IM vill ta vara på 
genom att göra det enklare för ungdomar att engagera sig i 
civilsamhället. Projektet IM Young ger ungdomar möjlighet 
att ta makten över sin egen tillvaro och vara med och skapa 
den framtid de vill se.

Winston Cotgreave planerar en långcykling mot 
barnäktenskap i sommar. Här syns han tillsam-
mans med Gabriella Lindgren, Catalina Negrei 
och Wirginia Kubina Lilia. Foto: Erik Törner/IM



Torg får namn 
efter IMs grundare
Efter sommaren invigs ett nytt torg i centrala Linköping. 
Det har fått namn efter IMs grundare Britta Holmström 
och ska påminna om hennes insatser.

– Vi blev glatt överraskade när vi läste om 
torget i en artikel i Corren 2016. Vi satt där i 
IM-butiken som fanns här tidigare och tänkte: 
åh vad härligt, säger Helmi Jönestam, som är  
en av medlemmarna i IM-gruppen i Linköping.
   Gruppen har engagerat sig i torget på olika 
sätt, och Helmi har tillsammans med Margit 
Eklöf och Ulla Nordström skapat en presen-
tation som medlemmarna i gruppen kommer 
att kunna använda för att sprida kunskap och 
engagemang.
   – Som IM-grupp ska vi göra allt vi kan för att 
sprida information om torget och om Britta 
och IM. När folk går förbi ska de inte bara tänka 
”vilken vacker plats” utan också veta vad Britta 
har gjort och betytt, och varför hon har fått 
namnge platsen, säger Helmi.

Konst av nedsmälta vapen
För den konstnärliga gestaltningen av torget, 
Du måste övervinna det onda med det goda, 
svarar konstnären Ulrika Sparre, som har tagit 
fasta på några av Brittas citat. Dessa ska finnas  
att läsa vid bänkar runt om på torget och 
bokstäverna ska tillverkas i Humanium Metal, 
metall som kommer från nedsmälta beslag-
tagna illegala vapen. Humanium Metal är IMs 
initiativ för att minska vapenvåldet i världen 
och bygga fredliga samhällen i våldsdrabbade 
länder. I konstverket ingår även Mandala- 
mönster i torgytans stensättning. 

Britta och Linköping
Britta Holmström (1911–1992) bodde tillsam-
mans med sin familj i Linköping 1939–1953. 

Hon brann för tolerans och människors lika 
värde och rättigheter, och 1938 grundade hon 
IM (som då hette Praghjälpen) som i och med 
familjens flytt från Lund fick Linköping som 
bas. Men hennes engagemang stannade inte 
där. När hon kom till Linköping och såg de 
motsättningar som fanns mellan olika grupper 
av arbetslösa ungdomar startade hon, som den 
handlingskraftiga person hon var, Linköpings 
ungdomsråd. Rådet skulle skapa möten och 
bygga broar mellan människor med olika åsik-
ter och bakgrund. Med Britta i täten startade 
rådet de så kallade ”hemgårdarna”, vars idé  
ligger till grund för dagens  
fritidsgårdar. 
Text: Åsa Bengtsson

Margit Eklöf, Ulla Nordström och  
Helmi Jönestam. Foto: Peter Jigerström

Britta-citat 
på torget

”Du måste övervinna det onda  
med det goda”

”Låt oss slå upp ett fönster”

”Den som ger får”

”Hem”

TEMA | Verksamheten i Sverige
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                        är man bläddrar bland gamla bilder 
                        från Vrigstadhemmet sveper ansikt- 
                       en, händelser, öden, förbi. Polska 
                       flyktingar som lär sig åka skidor  
                        på 50-talet, ungerska kvinnor som 
handarbetar framför brasan på 60-talet, turkis-
ka barn som firar midsommar på 70-talet och 
föräldralösa ungdomar som firar jul på 80-talet. 
På en av bilderna från tidigt 2000-tal syns ung-

domar som träffas för volontärutbildning. 
   Vrigstadhemmet sitter djupt i IMs själ. De 
allra första bilderna är från 1945. Kriget hade 
precis slutat och Europa försökte komma 
underfund med hur livet nu skulle se ut, bland 
ruiner, sorg, flykt, utsatthet – och lättnad och 
glädje. Britta Holmström, IMs grundare och 
ledare då, sökte efter ett hus där IM kunde ta 
emot flyktingar.

Vrigstadhemmet, den gamla prästgården som IM ägt sedan 
man gjorde det till flyktingmottagning 1945, ska säljas. Här 
finns minnen i varje husknut, varje gräsplätt, varje rum och  
varje vy. ”Det är sorgligt, och begripligt, samtidigt”, säger  
Annika Thelin som är chef för IMs verksamhet i Sverige.

Vrigstadhemmet
i våra hjärtan

1 2

Den svensk-polska konferensen i Vrigstad 1945. 
Foto: IMs bildarkiv

Vrigstadhemmet våren 1945, precis köpt av IM.
Foto: IMs bildarkiv

N
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   – Det här var innan det fanns ett migrations-
verk eller någon sorts statlig ambition eller 
förmåga alls att ta emot människor på flykt, 
säger Annika Thelin, chef för IMs arbete i 
Sverige, som under sju år haft Vrigstadhemmet 
som arbetsplats.
   IM var en del av Folke Bernadottes initiativ 
Vita bussarna som tog flyktingar till Sverige. 
När Britta nåddes av ryktet att Vrigstads gamla 
prästgård var till salu bestämde hon sig direkt, 
utan att ens åka dit. För hon hade haft sin 
bröllopsfest i just detta hus och kände det och 
trakten väl. Britta föddes i närliggande Sävsjö.
   – Det är en ganska makalös insats egentligen. 
Hela byn mobiliserades för att restaurera huset 
till ett boende, ett ”IM-hem”. Det gick i en 
rasande fart och på sensommaren 1945 kom de 
första flyktingarna som lämnat koncentrations-
lägren i Polen, säger Annika Thelin.

   Det var bråttom också för att IM hade bjudit 
till konferens i Vrigstad. En blandning av flyk-
tingar och akademiker, svenskar och polacker 
skulle diskutera hur man nu skulle bygga nytt 
– lika mycket i handling som i värderingar och 
tankar. Hur skulle människovärdet återupprättas 
efter all död och allt förtryck?
   – Redan i september kom alltså 300 personer 
till Vrigstad och var med på konferensen, bara 
tanken på en sådan logistik, där och då, är  
häpnadsväckande, säger Annika som kan känna 
igen det ideella engagemanget kring Vrigstad.
   Det har alltid funnits många så kallade IM- 
vänner kring Vrigstadhemmet, som fungerat 
väl tack vare en mängd volontärinsatser. Alla 
som anlänt till Vrigstadhemmet har mötts av 
IM-värdinnor och värdar, volontärer som arbetat 
efter schema för att se till att det alltid finns mat 
och rum och värme för besökare.

3 4

Samtal i trädgården 1964.
Foto: IMs bildarkiv

Gäster hälsas välkomna på trappan 1978.
Foto: IMs bildarkiv

TEMA | Verksamheten i Sverige

”I Vrigstad byggde IM mycket av sin ideologi,  
med ’IM-hemmet’ som modell för en helhetssyn  
på människan, att en människa inte bara är 
kött och blod, utan även själ och ande.”
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   Efter att först ha fungerat som flyktingboende 
har Vrigstadhemmet på senare år varit bas för 
IMs verksamhet i Småland med insatser inom 
integrationsområdet, hotellverksamhet och 
öppna aktiviteter som till exempel soppluncher 
samt många planeringsdagar och möten för IMs 
medarbetare.
   Hösten 2020 tog IMs styrelse beslut om att 
sälja fastigheten. Idag sker flyktingmottagande 
på annat sätt. Och att få ekonomi i hotellverk-
samhet och annat fungerade inte. Fastighets- 
skötsel och hotellverksamhet hör inte till IMs 
kärnverksamheter och styrelsen ansåg att kost-
naderna för underhåll blev för stora och osäkra. 
   Annika Thelin har, som chef för IMs verk- 
samhet i Sverige, fått hantera inte bara sina 
egna utan även medarbetarnas och volontärernas 
frågor och känslor.

   – Det är sorgligt, och begripligt, samtidigt. 
Och det är nog så många av oss känner, säger 
hon där hon sitter och sorterar i lådor med 
böcker, foton, affischer och annat material från 
en lång historia.
   – Det är lite märkligt, för egentligen har vi 
ju inte varit här på över ett år nu. Ingen har 
bott här, ingen har lagat mat – för det har varit 
hemjobb även för oss som har Vrigstadhemmet 
som kontor. Kanske har det gjort processen nu 
lättare, jag vet inte.
   I huset finns ett rum för saker som ska slängas. 
Ett rum för saker som ska skänkas. Ett rum 
för saker som ska sparas. Och ett rum för IMs 
lokalförening i Växjö.
   – Utan Växjögruppen hade detta arbete varit 
ännu jobbigare, säger Annika med ett leende. 
   – Vår lokalförening där är rutinerade vad gäller 
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Teatergrupp från Lettland på besök 1997. 
Foto: IMs bildarkiv

Ett av många tillfällen då IMs alla utlandsvolontärer  
träffats på Vrigstad, 2003 (artikelförfattaren till höger).
Foto: IMs bildarkiv
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”Huset i Vrigstad förlorar vi, men vi skapar  
hela tiden nya mötesplatser, både digitala och  
fysiska. Och fler nyanlända flyktingar kommer 
att möta oss på IM och våra värderingar.”



att sälja saker vidare. De har kommit hit och 
värderat och bedömt och gjort allt mycket 
lättare för oss. Men jag har också två kollegor 
här, Annica Engström och Catharina Andersson, 
som båda har varit på Vrigstad i fyrtio år och är 
helt ovärderliga. 
   Det är många som har starka minnen här-
ifrån. Krig påverkar så många människor.  
Många blir uppdragna med rötterna från sina 
hem. Många börjar om någon annanstans. En 
del gjorde det i Vrigstad. Vrigstadhemmet har 
förändrat livet för tusentals människor sedan 
1945, något som kräver att vi stannar upp och 
vårdar minnet lite extra.
   I Vrigstad byggde IM mycket av sin ideologi, 
med ”IM-hemmet” som modell för en helhets-
syn på människan, att en människa inte bara är
kött och blod, utan även själ och ande. IM ville 

inte bara ge mat och bostad utan även värme 
och omtanke, självförtroende och stolthet. Den 
modellen förfinades och vårdades här – och 
lever kvar i organisationen. Denna livskraftiga 
idé bär IM överallt, i hela världen. 
   – Jag tänker ofta på det, när vi träffar nya 
grupper idag. Vi är en mötesplats. Vi är skydd. 
Vi är en bro. Det var vi förut i IM-hemmen, det 
är vi idag på språkfikor och andra mötesplatser. 
Vi är medmänsklighet, säger Annika Thelin.
   IM kommer att fortsätta verksamheten i 
Småland. Varifrån vet ingen säkert ännu efter-
som alla jobbar hemifrån just nu. 
   – Huset i Vrigstad förlorar vi, men vi skapar hela  
tiden nya mötesplatser, både digitala och fysiska.  
Och fler nyanlända flyktingar kommer att möta  
oss på IM och våra värderingar. 
Text: Erik Törner
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Volontärverksamheten Move It i Göteborg har ordnat 
läger i Vrigstad i många år, här Naturläger 2018.  
Foto: IMs bildarkiv

Annika Thelin på Vrigstadhemmet i maj 2021. 
Foto: Erik Törner/IM

Vill du se fler bilder 
från IMs år i Vrigstad? 

Ett axplock av bilder finns på 
imsweden.org/vrigstadbilder



14  medmänsklighet nr 3 / 2021

Digital vardag  
skapar utmaningar

Föreställ dig att det trillar ner en parkerings- 
räkning i brevlådan på över 500 kronor. Du vet 
att du inte har lagt så mycket pengar på par-
kering och du vet inte heller hur du ska betala 
fakturan – eftersom det måste göras digitalt. 
Detta är bara ett exempel på de utmaningar 
som deltagarna i IMs nya projekt brottas med. 
   Syed Latif, projektledare för det nya projektet 
Digital Inkludering och mångfald i arbetslivet, 
berättar om deltagaren som kom till honom 
med den saftiga räkningen.
   – Personen var helt förstörd. Det var en parke- 
ringsräkning på 50 kronor som hade gått över 
tiden och då hade påminnelseavgift tillkommit 
så att den uppgick till 500 kronor. Fakturan hade 
kommit digitalt och den skulle betalas digitalt, 
men personen i fråga hade inte kunskapen om 
hur hen skulle göra detta, berättar Syed Latif.
   Med Syeds hjälp löste det sig till slut. I dessa 
vardagsproblem ligger essensen i projektet. Varje 
vardag står ett möte i Zoom öppet för deltagare 
som behöver hjälp med uppgifter som ska utföras 
via datorn eller telefonen, till exempel att boka 
tid på vårdcentralen, ta del av information från 
myndigheter eller söka jobb online.
   En av deltagarna i projektet är Leila Farmany, 

som kom till Sverige från Iran för fem år sedan. 
Hon deltar ofta i träffarna på Zoom och känner 
att det stöd som erbjuds är mycket användbart. 
   – Med hjälp av Syed har jag skrivit ett cv och 
söker nu arbete, berättar hon.
   Syed Latif har också sett att arbetsmarknaden  
inte är anpassad för de som har svårare att orien-
tera sig digitalt.
   – Vissa som kommer till oss har aldrig tidigare  
använt en dator. Det blir ännu svårare för de 
som saknar uppehållstillstånd och personnummer  
då de inte kan använda sig av BankID, säger han. 
   Projektets mål är att stärka människor som inte 
behärskar det digitala samhälle som Sverige har 
blivit. Utöver det ska projektet även kartlägga 
vilka problem nyanlända kan stöta på när de för- 
väntas göra ärenden online. 
   – Det handlar också om att hjälpa landsbygden 
att utvecklas. Arbetsgivarna här ute skriker efter 
personal och här har vi människor med kompe-
tens som söker arbete. Vi vill hjälpa till att para 
ihop dessa två genom att stärka individen som 
söker jobb med digital kompetens och arbetsgiv-
aren med kunskap om hur de kan rekrytera med 
mera mångfald, säger Syed Latif. 
Text: Anton Eriksson

IM säljer Vrigstadhemmet men verksamheten i Småland 
finns kvar och kommer att fortsätta att utvecklas. I ett 
nystartat projekt får människor som är nya i Sverige 
möjlighet att utveckla sina digitala färdigheter.

TEMA | Verksamheten i Sverige
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Vi präglas alla av rasistiska strukturer, 
och det märks också på jobbet. I ett nytt 
projekt har IM tagit fram en rapport om 
rasismens effekter på arbetsmarknaden 
– och presenterat åtgärder. Arbetet har 
mött både hurrarop och motstånd. ”Ibland 
när man pratar om rasism distanserar 
sig folk, det kan nästan kännas som när 
man pratar med tonåringar som inte vill 
lyssna”, säger Sophia Djane.

Rasism  
– inget som går  
att önska bort

Illustration: Sarah Katarina Hirani
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                      örutom att höja kunskapen har 
                      målet med projektet ”Antirasism  
                      i arbetslivet” varit att utarbeta en 
                      certifiering för företag och organi-
                      sationer som arbetar med aktiva 
åtgärder mot rasism. IM som arbetsplats är 
försöksprojekt och därmed satt under både 
utbildning och lupp.
   Nazanin Sepehri har lett arbetet. Hon har 
tidigare varit politisk rådgivare i EU-parlamen-
tet och verksamhetsledare för Ungdom mot 
rasism. På grund av sitt intresse för hur arbets-
marknadsfrågor och rasism påverkar människ-
ors vardag sökte hon sig till IMs projekt.
   – Tidigare har inkluderingsprojekt mest 
handlat om integration. Man har inte tittat på 
exkludering utifrån utseende eller på Sverige 
som ett land med rasistiska strukturer. Det är 
viktigt att vända på perspektivet och att se att 

det inte är de som diskrimineras som behöver 
ändra på sig, säger hon. 
   Nazanin Sepehris förhoppning är att arbets-
givare får mer kunskap och inser att det krävs 
resurser för att åtgärda problemet.
   – Arbetsplatser är ofta positiva till en början,  
i ord. Men när man kräver åtgärder kan det visa  
sig att det inte finns någon riktig vilja att förändra. 
Och de här strukturerna är inget man bara kan 
önska bort.
   Nazanin Sepehri har också upplevt att det är 
svårt att få diskussionen att handla om antirasism 
och inte om mångfald. Skillnaden är viktig efter- 
som mångfald inte per automatik leder till inklu- 
dering eller utesluter att människor diskrimineras.
   – Men arbetsgivare är ofta mer bekväma med 
att prata om mångfald. Antirasism kräver mer 
och tvingar en att vända blicken inåt – vilket är 
nödvändigt om man vill förändra på riktigt och  

Projektet ”Antirasism i arbetslivet” startade i september 2020 med 
stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
Arbetet mot diskriminering på olika arbetsplatser har kartlagts och en 
rapport om rasismens effekter i arbetslivet har skrivits. IM har också 
haft samtalsträffar för arbetsgivare för att skapa nätverk där man  
kan diskutera och utveckla sitt antirasistiska arbete tillsammans.    
Projektet har finansiering till och med augusti. IM har sökt ytterligare 
stöd för att fortsätta arbetet både mot rasism och med en certifierings-
process för antirasism liknande den RFSL har för hbtq-frågor. Detta 
arbete har redan påbörjats på IM, som fungerar som ett pilotprojekt. 
Steg 1 har varit en kartläggning baserad på etnicitet och hudfärg.  
Steg 2 är att analysera resultatet och ta fram en handlingsplan.

Antirasism i arbetslivet

Sophia D
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e 
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inte bara kosmetiskt, säger Nazanin Sepehri.
   Även Sophia Djane, som jobbat med antirasism 
i några år, har ingått i projektet.
   – Arbetslivet är en central del av våra liv och 
antirasism är en mänsklig rättighet. Därför är 
det viktigt att belysa problematiken, så man kan 
göra något åt den, säger hon.
   Men arbetet med projektet har stundvis varit 
jobbigt och mött motstånd:
   – Lite som att: ”Ska vi prata om det här nu 
igen?” Plus att en del tror att de redan kan frågor-
na och inte tycker att de behöver lära mer eller 
förändra sitt beteende.
   –  Samtidigt har frågorna legat rätt i tiden. 
Det finns en större global medvetenhet om hud- 
färgens betydelse för hur vi lever våra liv. Dessa 
röster har blivit hörda mer nu, bland annat på 
grund av Black Lives Matter och George Floyd, 
fortsätter hon.
   Sophia Djane vill att arbetsgivare och andra 
som kan ta ansvar för hur arbetsplatserna ser  
ut bidrar till förändring. Och i förlängningen 
hoppas hon att alla ska bedömas efter kompetens 
och inte hudfärg.
   Nazanin Sepehri tillägger: 
   – Jag vill inte att någon ska behöva känna att 
de begränsar sig när de börjar på en arbetsplats
utan vågar börja ställa krav.

   Medarbetarna i projektet har stöttat varandra 
när arbetet känts tungt. Målet har också moti-
verat och stärkt dem.
   – Det här är viktiga frågor. I alla fall om vi vill 
att även icke-vita svenskar ska ha samma chanser 
i livet som vita och bli bemötta som individer 
och inte som representant för en hel grupp. 
Detta är inte bara en rättighetsfråga kopplad till 
individen utan också en hållbarhetsfråga kopplad  
till samhället, säger Sophia Djane.
Text: Amanda Pietersen

TEMA | Verksamheten i Sverige

Illustrationer: Sarah Katarina Hirani

IM anser att rasism, diskriminering och ojämlikheter mellan 
kön är hinder för hållbar utveckling och de globala målen. 
Antirasism är en förutsättning för demokratiska och jämlika 
samhällen där alla människor har lika möjligheter att leva 
och verka. Därför arbetar IM med antirasism.

Antirasism – åsikt eller 
mänsklig rättighet?



Irene Ungelheim är en pigg dam som börjar  
dagen i trädgården. Med en kopp kaffe i handen  
inspekterar hon de nyutslagna blommorna 
utanför huset på Gotland. För några år sedan, 
efter att ha blivit änka, återvände hon till sin 
barndoms ö.
   Hon berättar om sin livsresa och hur ett möte 
med Britta Holmström, IMs karismatiska 
grundare, blev en milstolpe. Året var 1970 och 
Irene Ungelheim var utbildad lärare och hade 
läst teologi i Göteborg.
   – Britta ville skicka mig till Jerusalem. Men 
först ville hon att jag skulle lära känna IMs 
svenska verksamhet.
   Irene Ungelheim fick vikariera som husmor 
på IM-hemmet i Grandalen i Östergötland och 
som värdinna på IMs gård i Tivedstorp.
   – Jag träffade så mycket trevligt folk och män- 
niskor med de mest fascinerande livsöden.
   Till Jerusalem kom hon några år efter det 
som husmor.
   – Bibeln blev levande för mig där, säger Irene 
Ungelheim som senare fick en kallelse och ut- 
bildade sig till präst.
   Trots dramatik och oro, hon var bland annat 
där under Yom Kippur-kriget 1973, talar hon 
med värme om tiden och om byarna på Väst-
banken och Gaza där hon gjorde hembesök.  
Folk hade det fattigt och eländigt, men bjöd 
ändå på det lilla de hade. 

   – Om det så bara var en bit gurka. Jag fylldes 
av tacksamhet och jag har så många brunnar 
att ösa ur från kontakten med människorna, 
kulturen och platserna där. 
   1976 återvände hon till Sverige och reste på 
en informations- och insamlingsresa där hon 
berättade om sina upplevelser och om IMs 
arbete. 
   – Jag hade flera föredrag varje dag och åkte 
som en jojo från norr till söder, konstaterar hon 
utan minsta beklagande i rösten. 
   – Jag var väldigt populär, skrattar hon glatt.

Varför har du valt att 
testamentera till IM?
– Jag har haft ett rikt liv, och det mest fantas-
tiska jag upplevt handlar om tiden med IM. 
Därför vill jag ge tillbaka.

Vad vill du säga till andra som 
funderar på att göra samma sak?
– Vi har så otroligt mycket att vara tacksamma 
över i vårt land och bör tänka på resten av världen 
och dela med oss. Framför allt när man vet att 
pengarna kommer fram och blir till glädje och 
välsignelse för andra.
   – Jag har varit privilegierad i mitt liv. Beslutet 
är ingen uppoffring. Jag tror att det är meningen 
att vi ska försöka göra livet bättre för andra. 
Text: Amanda Pietersen

Visste du att en femtedel av IMs insamlade medel består  
av testamentesgåvor? För Irene Ungelheim, 85 år, var det 
självklart att skriva in IM som arvtagare. ”IM har betytt så 
mycket för mig, och jag vet hur mycket bra IM gör.”

Irene låter sitt
engagemang
leva vidare
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Irene Ungelheim har valt 
att testamentera till IM.  

Foto: Niklas Maupoix
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Vill du veta mer om hur du skriver 
testamente till förmån för IM?  

Gå in på imsweden.org/testamentera  
eller ta kontakt med Erik Edling på  

erik.edling@imsweden.org
eller 046-32 99 38

Testamentesgåvor
gör stor nytta 
Erik Edling har jobbat på IM i över trettio år, de 
senaste åren med testamenten. Han menar att 
varje arv rymmer ett fascinerande livsöde.
   – Det är historier som berör. För många som 
varit engagerade under sin livstid är det naturligt 
och logiskt att se till att engagemanget lever vidare, 
även sedan man gått bort. Några har gett till IM 
hela livet, säger han.
   Summan behöver inte vara stor för att vara be-
tydelsefull. Alla gåvor räknas och gör nytta i IMs 
arbete för en bättre värld.
– Det känns fint att det är så många som tänker 
större och tänker på behövande medmänniskor.
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Tänk att kunna göra världen lite bättre, 
varje dag. Som månadsgivare hos IM är 
det precis det du gör. Vi använder dina 
pengar där behoven är störst och gör 
mest nytta. Det innebär att du ena dagen 
är med och stöttar en flicka i Malawi att 
ta sig ur ett barnäktenskap. Nästa dag 
startar du en sparlånegrupp för kvinnor 
i Nepal. Tredje dagen är du med och 
driver läxhjälp för ungdomar som är nya 
i Sverige.
   Vi har frågat några av våra månads- 
givare varför de har valt att bli månads- 
givare hos IM:

Anna Wikman, 
månadsgivare sedan 
2016: ”IMs tydliga  
avstånd mot rasism är 
avgörande, särskilt som det  
saknas stora aktörer för det idag i Sve-
rige. Och att IM arbetar både direkt och 
konkret med problemområden (exem-
pelvis språkfika) samtidigt som ni söker 
förändring på systematiskt plan (påver-
kan mot beslutsfattare).”

Lars Andersson,  
månadsgivare sedan 2017:
”Jag gillar IMs fokus på män- 
niskors egna kraft att skapa  
förändring. Att man jobbar med  
att ge rätt förutsättningar för män- 
niskor att skapa en förändring.  
Det känns självklart att bidra till  
det arbetet.”

Viktor Åberg, månadsgivare  
sedan 2010: ”Efter min tid som  
volontär via IM på en tibetansk  
skola i Kathmandu var det givet 
att bli månadsgivare. Principerna 
om rättighetsbaserad hjälp till 
självhjälp och tilltron till och  
potentialen i varje enskild individ  
är viktiga delar.”

Misa Diestel, månadsgivare  
sedan mars 2021: ”Det bästa är  
att IM lägger stort fokus på att  
ge ’hjälp till självhjälp’! Det är  
respektfullt och det är hållbart.  
Dessutom försvinner det inte bort  
medel på vägen utan man kan se att 
pengarna kommer fram och ger nytta.”

Som månadsgivare gör du en ovärderlig insats – varje dag! 
Med dina regelbundna gåvor kan vi långsiktigt planera 
verksamheten och bekämpa fattigdom och utanförskap 
på det bästa och mest effektiva sättet.

Våra livsviktiga 
månadsgivare!



Nu kan du ge mer 
utan att det märks  
i plånboken!
Från och med 8 april i år kan du få skattereduktion  
på gåvor till IM. Du måste ge minst 200 kronor per  
gåvotillfälle och minst 2 000 kronor totalt under ett  
kalenderår för att få skattereduktionen.  
   Detta gör att du nu kan skänka mer pengar utan  
att du märker det – så här funkar det:
   Om du idag exempelvis ger 150 kronor per månad  
och höjer beloppet till 200 kronor får du tillbaka 50 kronor.  
Din extra kostnad efter avdraget blir därför 0 kronor!

Läs mer på imsweden.org/skattereduktion 
eller på skatteverket.se
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Skattereduktion

Ta chansen och höj din  
månadsgåva idag – kontakta  
oss på info@imsweden.org

Srijana Chaudhary i Nepal har  
med stöd från IM utökat sin odling. 
Hon kan nu försörja sig och sin familj 
och skicka sina barn till skolan.
Foto: Malin Kihlström/IM

Du vet väl att du kan få 
skattereduktion om du  

ger 200 kronor eller  
mer per månad!  

Bra va? Bli månadsgivare 
du också!

Läs mer och anmäl dig  
på tidningens baksida.
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– Jag minns ju själv hur jag redan från första 
stund jag började jobba på Malmborgs blev 
både intresserad och initierad i samarbetet med 
IM, berättar Ola Hollerup, butikschef för ICA 
Malmborgs på Clemenstorget i Lund.
   Malmborgsbutikerna är en grupp inom 
ICA som går många år tillbaka i historien och 
butiken på Clemenstorget är nästan granne 
med IMs tidigare huvudkontor på Spolegatan. 
Dåvarande butikschef Lars Andersson och kol-
legan Stefan Holst påbörjade ett engagemang 
med IM för över tjugo år sedan – både hemma 
i Lund och i Guatemala.
   Dalai lama skulle besöka IM våren 2000 och 
Lars Andersson, som redan hade en stark och 
känd miljöprofil från bland annat SVTs miljö-
program Effekt, skulle medverka både som spon-
sor och konferencier. Det var så det började. 
   Idag, över tjugo år senare, har Malmborgs-
gruppen skänkt mer än två miljoner kronor till 
IMs arbete. Samarbetet – för det är ett sam-
arbete, inte en fråga om givare och mottagare 
– har bland annat fokuserats på Guatemala där 

en torkanläggning för frukt och örter anlades. 
Lars Andersson tillbringade ett par månader 
på plats där och gjorde sin personal delaktig 
genom studieresor och inköp av torkad frukt 
via IM. Malmborgs och IM har även samverkat 
genom fair trade-produkter i ICA-butikerna, 
julgåvor till anställda i form av IMs gåvokort, 
pantknappar med möjlighet att skänka panten 
till IM, tygkassar från Indien i alla butiker, med 
mera.
   – Man måste ta ansvar, det är en självklarhet, 
man kan inte bara titta på. Och vi vill att alla, 
både kunder och anställda, känner sig delaktiga 
i det vi gör tillsammans med IM, säger Ola 
Hollerup. 
   Han ser IM som en partner i genomförandet 
av sitt etiska engagemang.
   – Vi kan inte allt själva och i de här frågorna 
behöver vi en lokal partner. I IM har vi en slim-
mad och bra organisation där pengarna går till 
dem som behöver. Det vet vi och det har vi fått 
presenterat genom alla år. Och det djupare enga-
gemanget vill vi fortsätta med och gärna fördjupa 

IM har många företagssamarbeten – med skiftande karaktär, 
längd och djup. Ett av de företag som varit med längst och 
vars samarbetsformer tagit sig flest uttryck är ICA Malmborgs. 
Det började i Lund för över tjugo år sedan, och nuvarande 
butikschef Ola Hollerup vill göra ännu mer.

En självklarhet  
att ta ansvar 
– ICA Malmborgs har bidragit med  
2 miljoner i gåvor till IMs arbete



genom ännu närmare kontakt mellan vår personal och våra 
kunder och IMs arbete.
   Malmborgs ligger i framkant i många frågor inom hela 
ICA och driver på utvecklingen inom miljöfrågor och 
socialt ansvarstagande. För Malmborgs är frågan om an-
svarstagande och hållbarhet en del av hur man vill uppfattas 
och vad man vill att varumärket ska symboliseras av. 
   – Vi har insett att vi ännu mer ska berätta vad vi gör och 
inte bara göra det i tysthet. För om vi berättar om det kan vi 
påverka andra. Och vi vill att värderingarna ska finnas med, 
i våra kampanjer och våra flygblad, eller till exempel genom 
en liten lapp som sitter på tygkassarna som våra kunder bär 
med sig hem, säger Ola Hollerup.
   – Här hos oss på Malmborgs sitter ansvarstagande, och 
IM, i väggarna. Och vi ska göra mer, för vi kan göra mer. 
Nästa steg vi jobbar på är att se om vi kan klimatkompense-
ra, men det är bara ett exempel på att vi vill ligga i framkant. 
Och där behöver vi och vill arbeta mer med IM. 
   Ola Hollerup rör sig runt i butiken, småpratar med anställda 
om stort och smått, och får ideligen stanna för att svara på 
frågor. I fruktdisken möter han upp en av de anställda och 
börjar småprata, om fruktpåsarna som också görs tillsammans 
med IM. 
   – De anställda ska känna till vad vi gör och vad IM är.  
Och det ska inte bara vara ord, det ska vara handling  
och det ska vara synligt, säger Ola Hollerup. 
Text: Erik Törner
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IMs företagspartners

1. Ola Hollerup, engagerad butikschef för ICA  
Malmborgsbutiken, Clemenstorget i Lund.  
Foto: Erik Törner/IM
 2. Lars Andersson vid ett av flera besök i IMs  
verksamhet i Guatemala i början av 2000-talet.  
Foto: Janusz Lipinski/IM
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Växjö stod som ”värd” för IMs årsmöte när 
ombud och åhörare från alla lokalföreningar 
samlades digitalt 24–25 april. 
   Efter att ha lyssnat till intervjuer med general- 
sekreterare Martin Nihlgård och avgående ord-
förande Lave Beck-Friis tillbringade deltagarna 
en stor del av lördagen på det digitala påverkans- 
torget. Här fick de möjligheten att i olika ”rum” 
diskutera propositioner och motioner. De kunde 
också lära känna olika projekt inom IMs verk-
samhet så som IM Young och medlemskampan-
jen som planeras starta i höst. 
   Söndagen inleddes med en föreläsning av  
Jannie Staffanson. Jannie är same och engagerad  
i klimatfrågor som rör ursprungsbefolkningens 
rätt till mark. Hon talade på temat hållbarhet 
och om hur samerna i Sverige upprepade gånger 
har fått sina rättigheter kränkta i form av land-
exploateringar. Frågan om ursprungsbefolkning 
och deras rätt till kultur, mark och levnadssätt 
var något som deltagarna framhöll står nära de 
frågor som IM arbetar med rörande mayafolket 
i Guatemala. 
   Sist på programmet stod beslutspunkterna. Det 
var ett enigt IM som beslutade om bland annat 
att vartannat år framöver hålla digitala årsmöten

och att välja Anders Kompass till ny ordförande
för IM. Även Nina Åxman och Josefin Daleskog 
valdes in i styrelsen. Nina Åxman har en inter-
nationell karriär inom Bombardier och Sandvik 
och utsågs till Framtidens kvinnliga ledare år 
2020 av Ledarna/WES. Josefin Daleskog, är sam-
ordnare/strateg i Stockholms län och arbetar med 
flyktingmottagande.
   Mötet avslutades med en känslosam avtackning 
av Lave Beck-Friis som varit ordförande i två år.
   Nästa år hoppas vi att kunna ses fysiskt på års-
mötet som kommer att hållas i Lund.
Text: Anton Eriksson

För andra året i rad blev IMs nationella årsmöte ett  
digitalt arrangemang. Efter ett år med pandemi fanns  
förutsättningarna att utveckla det digitala formatet.  
Istället för en dag som förra gången var årets möte  
förlagt till två dagar vilket gjorde det möjligt att  
erbjuda ett bredare program.

IMs nationella  årsmöte 2021 

24  medmänsklighet nr 3 / 2021

Foto: Skärmklipp
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Den tidigare diplomaten och FN- 
medarbetaren Anders Kompass är  
ny ordförande för IM. Han valdes  
vid organisationens årsmöte i april. 

Anders Kompass har arbetat med utvecklings-
frågor i närmare fyrtio år, både inom civilsam-
hället, FN-systemet och som diplomat. Han 
har medlat mellan regeringen och gerillan i 
El Salvador, öppnat FN-kontor för mänskliga 
rättigheter i flera länder och varit ambassadör i 
Guatemala.
   Nu kommer han till en organisation som även 
har en väldigt aktiv verksamhet i Sverige.
   – IM har en fascinerande historia och det finns 
en styrka, en fantastisk bas, med arbetet i Sverige. 

   

Verksamheten här i landet, med alla lokal-
föreningar, är en viktig förankring för de stora ut-
maningar vi har med bland annat social utsatthet.
   Den tuffaste tiden i Anders Kompass yrkesliv  
var när han slog larm om grova sexuella över- 
grepp inom FN i Centralafrikanska Republiken. 
Han anklagades för tjänstefel och uppmanades 
att avgå. Pressen var stor, ända tills en extern 
utredning friade honom och istället riktade 
allvarlig kritik emot FN-ledningen för att inte ha 
agerat för att skydda de utsatta barnen.

Anders 
Kompass ny 
ordförande

Hallå där!
 

                    Lave Beck-Friis, som just 
                  avgått efter två år som 
              ordförande för IM. 

Vad är du mest nöjd med?
– Att vi lyckats få balans i ekonomin. Alla har arbetat 
hårt för att vända IMs resultat. Men för IM är det 
inget självändamål att gå med plus. Vi vill ha kontroll 
på vår ekonomi men samtidigt vill vi att pengarna 
ska arbeta för att bidra till en bättre värld. Därför 
beslutade styrelsen att 2021–2023 låta överskottet 
gå till att utöka arbetet.

Vad har varit svårast?
– Att behöva ta svåra beslut om avveckling av  
verksamheter som jag vet att många av IMs  
medlemmar har känt väldigt nära samhörighet  
med. Min tröst är att de här besluten har gjort  
det möjligt för IM att åter satsa framåt. 
Vad ska du göra nu?
– Jag ser fram emot att nu, efter att ha blivit  
vaccinerad, kunna träffa mina barn och barnbarn – 
och till hösten återvänder jag till IMs lokalförening  
i Göteborg som volontär.
– Tack för tre mycket intressanta år i styrelsen  
varav två år som ordförande.

Foto: Malin Kihlström/IM



                     ramgång handlar ofta om samman-
                     hållning, samarbete och att stödja 
                     varandra. När jag efter många år  
                     kom tillbaka till Pasac, den lilla byn 
                     i nordvästra Guatemala som jag 
bodde i som ung man, var mycket förändrat. 
Kulturen var densamma och de odlade fort-
farande kaffe och majs, men byborna hade 
förändrat sina livsbetingelser på allvar. 
   Förut kunde ingen läsa eller skriva, nu fanns 
det ungdomar som gick hela vägen till univer-
sitetet. Förr sålde de sitt kaffe till underpris till 
uppköpare, nu var de Fairtrade-certifierade och 
sålde stora partier över internet till USA och 
Europa. Ingen bil alls hade blivit till först pickup 
och nu till kooperativets egen lastbil. 
   Visst hade byn fått lite ekonomiskt stöd i 
början, men bara småpengar. Det moraliska 
stödet hade varit viktigast, och det stora arbetet 
hade de gjort själva.
   Jag frågade dem hur de hade lyckats.
   ”Sammanhållningen”, svarade de. 
   Jag har sett samma sak på så många andra håll i 
världen. Hur människor går samman och stärks 
av varandra. Det betyder så mycket både för den 

enskilda människan och för hur alla kan lyckas 
tillsammans.
   Det är delvis i det här ljuset jag är så glad, stolt 
och tacksam för att ha fått förtroendet att vara 
ordförande för IM. För samma sak gäller över 
hela världen: det betydelsefulla i att människor 
engagerar sig och organiserar sig. Det är det som 
bygger demokratin.
   Jag är sedan länge imponerad av IM och ser 
fram emot att vara en del av det arbete som görs 
av volontärer, i lokalföreningar, av anställda och 
i styrelser.
   Det finns en stor fördel i att IM inte bara är 
en organisation som arbetar internationellt, utan 
har sin historia och bas i den svenska delen av 
verksamheten. Jag ser fram emot att förhopp-
ningsvis kunna inspirera fler människor att se IM 
som en organisation att arbeta i och för.
   Att på olika sätt bistå människor som flytt till 
Sverige, med språkkunskaper, läxläsning och 
mycket mer är betydelsefullt. Inte minst för dem 
som ska skapa sig en framtid här. 
   Men också för oss själva.
   De gör världen närvarande i vårt samhälle. 
Vår egen värld lite större.

KONTAKT

E-post  styrelsen@imsweden.org
anders.kompass@imsweden.org

imsweden.org/styrelsenDet är det  
som bygger 
demokratin

F
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Vet du någon som har gjort viktiga med-
mänskliga insatser och/eller väckt opinion 
mot våld eller orättvisor?
Nominera då personen till IM-priset till Britta 
Holmströms minne. Prissumman är 50 000 
kronor. Skriv ner namn på den du vill nominera 
och en kort beskrivning av vad personen gjort, 
samt kontaktuppgifter till både dig och din kan-
didat. Skicka din nominering senast 22 augusti 
till impriset@imsweden.org
Läs mer på imsweden.org/im-priset

Nominera till  
IM-priset 2021

Bli volontär!
DITT ENGAGEMANG  
BEHÖVS HÄR:

GÖTEBORG 
Vi har stor efterfrågan från personer som vill öva 
svenska digitalt. Du och ”din” deltagare bestämmer 
själva när ni hörs, och hur – via mobilsamtal, Whats-
App eller annan teknik. Ni behöver kunna prata varje 
vecka, 30–45 min. Fler volontärer behövs också till  
vår digitala läxhjälp via chatt och/eller videosamtal och 
om vi kan öppnar våra fysiska mötesplatser i höst bland 
annat läxhjälpare och tala svenska-volontärer.
För mer information goteborg@imsweden.org

JÖNKÖPING/HUSKVARNA 
Engagerade volontärer sökes till en ny mötesplats  
med medborgarservice i Smedbyn på Huskvarna Söder.  
Syftet är att skapa bättre förutsättningar för integration 
och att motverka utanförskap, men framför allt att  
erbjuda medborgarservice som i nuläget saknas på 
området. Verksamheten kommer till att börja med ha 
öppet en förmiddag och en eftermiddag/kväll i veckan.  
Du bestämmer hur mycket du vill engagera dig.
Kontakt jonkoping.lf@imsweden.org

UMEÅ 
Volontärer behövs för uppstart av aktiviteter till hösten.  
Vi vänder oss främst till unga och kvinnor med aktiviteter  
som läxläsning och stöd i kontakter med samhället. 
Kontakt umea.lf@imsweden.org

Var du än bor är du varmt välkommen att engagera dig 
som volontär hos IM!
Hör av dig till oss på imsweden.org/volontar

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

från våra verksamheter runt om i världen.

            @imsweden.org           imsweden         imsweden

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

DDTTDAAAFADTDTTTTFFTFTADDFTFTTFATTDFTFAATA

20327565

Trollebergsvägen 5
222 29 Lund 

 

 
 

  



E-post

Namn 

Adress Postnr och ort

Vänligen texta!

Personnummer

KontonummerClearingnummer 

Trollebergsvägen 5
222 29 Lund 
046-32 99 30  
imsweden.org  
info@imsweden.org 
pg 90 07 06-3

Tel

Bankens namn och ort

Jag godkänner att IM via autogiro gör uttag från mitt konto den 28:e varje månad. Jag har rätt att avsluta mitt givande när jag vill.  
Läs hela texten om Medgivande till betalning via autogiro och Villkor för autogiro på imsweden.org/villkor-autogiro

Ort och datum Namnteckning

Bli månads- 
givare idag

Som månadsgivare är du med och förändrar liv dygnet runt. Din regelbundna gåva gör det möjligt  
för oss att arbeta långsiktigt mot fattigdom och utanförskap – i Sverige och runt om i världen.  
Du vet väl att du kan få skattereduktion om du ger 200 kronor eller mer per månad?*

£ 300 kr £ 200 kr £ 100 kr £ annat belopp ........... kronor
Jag vill bli månadsgivare och ger mitt stöd varje månad med:

*För att få skattereduktion på gåvor  
måste du ge minst 200 kronor per  
gåvotillfälle och minst 2 000 kronor  

totalt under ett kalenderår för att få 
skattereduktionen. Läs mer på:
imsweden.org/skattereduktion

Redan månadsgivare?
Höj din gåva utan att det  
behöver kosta dig något.

Läs mer på sidan 20  
och mejla till  

info@imsweden.org 

*


