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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.
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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. 

I skuggan av pandemin
Agatha Liyungu bor i Lusaka, Zambia, där 
coronasituationen är fortsatt allvarlig. Både 
beta- och delta-varianten av viruset har be- 
kräftats i landet och sjukvårdssystemet är i 
dagsläget ansträngt. Kvalitén på hälso- och 
sjukvård i Zambia är generellt bristfällig och 
landet har begränsade resurser att hantera 
ett större antal patienter i behov av vård. 
   Efter ett och ett halvt år har pandemin fort-
farande stora delar av världen i sitt grepp.  
I virusets spår ökar fattigdomen och utanför-
skapet, framför allt hos grupper som redan 
innan pandemin levde i utsatta situationer. 
Dessutom tar auktoritära regimer tillfället i 
akt att inskränka människors fri- och rättig-
heter. I det här numret av Medmänsklighet 
vänder vi blicken mot omvärlden och tittar 
på vad som sker i skuggan av pandemin.
Foto: Scotty Zepplin
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Ingen är 
säker förrän 
alla är säkra

 sommar i Sverige har livet säkert för många 
 känts lite mer ”normalt” igen. När allt fler 
 har blivit vaccinerade har vi åter vågat träffas, 
 i alla fall ute. Mor- och farföräldrar har åter 
 vågat krama sina barnbarn. 
   Nu känner många en viss oro för hur det ska 
gå i höst. Kommer det nya mutationer, kommer 
det en ny våg, vad händer när skolorna börjar, 
behöver vi en snabb tredje dos …?
   I detta är det, som alltid, viktigt att inte glömma 
bort världen utanför Sverige. Det är där den stora 
utmaningen finns. Tillgången till vaccin och 
viljan att vaccinera sig ser väldigt olika ut i olika 
delar av världen. Siffror från mitten av augusti 
visar att då var nästan 50 procent av invånarna i 
Sverige fullvaccinerade. Motsvarande siffror är i 
Jordanien 25 procent, Indien 9 procent, Ukraina 
6,5 procent, Guatemala 3 procent och Malawi 
1,4 procent. För en organisation som IM är det 
självklart att reagera på denna orättvisa fördelning.  
Men även för den som har svårt att se bortom 
det egna landets gränser finns det anledning att 
reagera. En pandemi måste bekämpas globalt 
och ingen är säker förrän alla är säkra. Därför är 
det nu viktigt att säkerställa att hela världen får 
tillgång till vaccin!
   För att hantera pandemin har många länder in-
fört begränsningar i demokratin, samtidigt som  
spridandet av desinformation ökat. I en värld som 
redan är på väg i en alltmer auktoritär riktning 
är det viktigt att vi fortsätter jobba för att dessa 

inskränkningar blir tillfälliga. I Sverige har in-
skränkningarna varit begränsade, men även här  
har rörelsefrihet och till exempel möjligheten att  
demonstrera påverkats. I andra länder sker det 
just nu stora förändringar vad gäller det demo-
kratiska utrymmet. Både kopplat till corona och 
oberoende av corona. Vi behöver ett fritt, starkt 
civilsamhälle som bevakar makten när det görs 
inskränkningar i demokratin eller när människor 
lämnas utanför. Därför fokuserar IM på detta i  
arbetet för en demokratisk och jämlik värld. Det 
kan rent konkret handla om en partner i Ukraina 
som kräver tillgänglighet till arbetsplatser för 
personer med funktionsvariationer, en partner i 
Guatemala som ifrågasätter regeringens auktoritära 
lagstiftning, eller en lokalförening i  Sverige som 
kräver att vi värnar rättigheterna för de människor 
som kommit hit på flykt. 
   För att driva det arbetet, både i Sverige och 
globalt, är det viktigt att vi är många. 

Välkommen med!

Martin Nihlgård, generalsekreterare
martin.nihlgard@imsweden.org
Tel: 0704-10 03 09
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Efter ett och ett halvt år i pandemins grepp börjar vi slappna  
av lite här hemma. Två doser vaccin och en normal vardag 
känns inte alltför långt borta. Men vi får inte blunda. På många 
håll i världen rasar pandemin fortfarande och utgör ett hot mot  
miljontals människors liv och hälsa. I skuggan av virusets  
framfart inskränks mänskliga rättigheter och friheter. Och som 
alltid är det de fattigaste och mest utsatta som drabbas hårdast.  
Coronapandemin har visat hur enorma ojämlikheterna är och 
det har blivit tydligt att globalt engagemang är viktigare än  
någonsin. Tillsammans måste vi stå upp för demokrati, rättvisa 
och en medmänsklig värld.

I SKUGGAN AV 
PANDEMIN
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Naomi Phiri lättar på det  
obligatoriska munskyddet på en  
marknad i Zambias huvudstad Lusaka.  
Foto: Scotty Zepplin
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GRASROTTER
OCH AKTIVISTER

Maria Leissner har varit djupt engagerad för demokrati-
frågor under lång tid, bland annat som generalsekreterare 
för organisationen Community of Democracies. Idag är 
hon orolig för demokratin i världen, och tror att globala 
nätverk av demokratiaktivister kan vara vägen framåt.
– Den digitala revolutionen gör det möjligt.

– demokratins räddning
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GRÄSRÖTTER OCH AKTIVISTER – DEMOKRATINS RÄDDNING

               nligt forskningsinstitutet Freedom 
        House har demokratin i världen gått 
        bakåt varje år under de senaste 15 åren. 
        EU fick sitt första icke-demokratiska 
        medlemsland 2020, när Ungern för-
lorade sin status som demokrati, enligt V-dem-
institutet. I flera fall handlar det om länder där 
ledare kommit till makten i demokratiska val, 
men där demokratin sedan monteras ner.
   – Flera av länderna var ju medlemmar i Com-
munity of Democracies, som till exempel Sydafrika  
och Filippinerna. Och jag skulle säga att också 
Erdogan är en del av detta. I Turkiet sträcker 
nationalismen ut sig till att bli auktoritär och 
baseras på etnicitet och religion och metoderna 
är rättsvidriga. Syftet är att hålla kvar makten och 
härska så länge som möjligt, säger Maria Leissner.
   – Sydafrika och Filippinerna är utvecklingsländer  
som har varit demokratiska föredömen, men som  
har ätits upp inifrån av demokratiskt valda ledare 
som har plockat upp det nationalistiska mandatet 
och tagit med sig ett auktoritärt bagage. På Com-
munity of Democracies började vi få varnings-
signaler av våra civilsamhällesaktivister i Indien 
ganska tidigt. De sa: ”Det här ser inte bra ut.” Först 
var vi lite misstrogna, men sedan blev mönstret 
allt tydligare.
   Demokratiska länder och det internationella 
samfundet har haft lite att sätta emot utvecklingen,  
trots att man har försökt.
   – FN är ju inte mer än summan av alla sina delar 

och är numera tvungna att backa sitt normsystem. 
Alltså den globala rätten att kliva över principen 
om den nationella suveräniteten i de fall man 
anser att denna suveränitet inte är demokratiskt 
legitim. Jag är rädd att vårt nuvarande arbetssätt 
är på väg att fasas ut. Det är inte så mycket att 
göra åt saken, tror jag. Vi måste nog acceptera i 
framtiden att vi inte utifrån kan finansiera arbete 
för demokrati och mänskliga rättigheter i andra 
länder. Och frågan är vart det leder oss.
   Det som kan göra skillnad, tror Maria Leissner, 
är civilsamhället och organisering på gräsrotsnivå.   
Och att människor som blir engagerade kan vara 
uppkopplade till den globala gemenskapen av  
aktivister för demokrati och mänskliga rättigheter.
   – Det är bara gräsrötter som kan röra på saker 
och ting. Även om nätet är misshandlat och mani- 
pulerat så finns ju den digitala revolutionen på alla 
möjliga olika sätt. Idag finns mer globala kontakter 
mellan människor som är demokratiaktivister än 
någonsin. Folk pratar med varandra på Whatsapp 
och i andra kanaler utan att det kostar någonting.
   – Om man inte kan stötta detta genom de 
traditionella metoderna så får man se på andra 
möjligheter. Att se till att det globalt sett finns 
fungerande organisationer som aktivister kan 
koppla upp sig mot. Det finns redan strukturer av 
den karaktären och jag tror att vi måste få mer av 
det. På samma sätt som de auktoritära samarbetar 
och lär sig av varandra. 
Text: Ola Richardsson

Diplomaten Maria Leissner är ambassadör för Benin, 
Elefenbenskusten, Gambia, Guinea, Senegal och Sierra 
Leone. Hon har tidigare bland annat varit partiledare 
för Folkpartiet 1995–1997, ambassadör i Guatemala, 
ansvarig för ett internationellt demokratiseringsprojekt i 
Irak och generalsekreterare för Community of Democracies 
med säte i Warszawa.

Maria Leissner menar att det är civilsamhället och 
organisering på gräsrotsnivå som är demokratins framtid. 
Foto: Claudio Bresciani / TT

E 
”Jag är rädd att vårt nuvarande 
arbetssätt är på väg att fasas ut.”
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CENTRALAMERIKA
Montserrat Deu Pons, regionchef 
Det här är en osäker verklighet som vi får leva med länge, 
särskilt nu när vi har en ny våg med delta-varianten. I El 
Salvador är över 13 procent av befolkningen fullvaccinerad, 
medan man i Guatemala inte ens är uppe i 2 procent. 
Korruptionen är utbredd i båda länderna men av någon 
anledning har regeringen i El Salvador haft en bättre  
planering. Ekonomin i regionen har inte återhämtat sig och 
arbetslösheten är stor. Många är beroende av turismen,  
som inte kommit igång igen, och av pengar som släktingar 
som jobbar i andra länder skickar hem, vilket de inte kan 
göra nu. Den största utmaningen är att inte bli överväldigad 
eller nedtryckt av att pandemin fortsätter utan att ha förmåga 
att se förändringarna och att anpassa sig. 

GUATEMALA

EL SALVADOR

SWAZILAND

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

INDIEN

NEPAL

SVERIGE

RUMÄNIEN
UKRAINA

MOLDAVIEN

PALESTINA JORDANIEN

LIBANON

Coronapandemin har haft och har stor påverkan på 
livet och samhällena i alla delar av världen där IM 
arbetar. Hur det ser ut skiljer sig mellan regionerna 
och mellan länderna, men gemensamt är att det är 
redan svaga grupper som drabbats hårdast både 
ekonomiskt och socialt. Här delar IMs medarbetare 
med sig av sin bild av situationen.

                  
 J

O
R

DE

N RUNT
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JORDEN RUNT

SYDASIEN
Isha Banerjee, kommunikatör
I både Indien och Nepal är virusspridningen just nu mycket 
oroande. Alla känner någon som förlorat någon. Människor 
hjälper varandra att till exempel hitta sjukhusplatser och 
vidarebefordra rop på hjälp via sociala medier. Särskilt 
utsatta är de miljontals jordbruks- och daglönearbetare och 
deras familjer som drabbats av ökad fattigdom, undernäring 
och ohälsa. En av de största utmaningarna i regionen är den 
sköra politiska situationen i Nepal efter regeringskrisen i juli 
samtidigt som vaccinationstakten är mycket långsam, mindre 
än tio procent är helt eller delvis vaccinerade, något som kan 
få konsekvenser för IMs partners. 

SÖDRA AFRIKA
Dalitso Kubalasa, regionchef
Länderna befinner sig mitt i eller i slutet av en tredje våg och 
de senaste månaderna har varit de svåraste under hela pan-
demin. Vaccin blir tillgängligt i långsam takt och i mycket små 
mängder jämfört med efterfrågan. En stor förändring här är 
att allmänheten nu har accepterat att pandemin finns och att 
vaccin är det sätt man kan skydda sig på. Men samtidigt 
har folk blivit mindre benägna att följa restriktionerna i takt 
med att rädslan och paniken avtagit. Den största utmaningen 
den närmaste tiden är att utsattheten ökar i takt med att våra 
partners får svårare att arbeta, både beroende på coronan 
och på oroligheter i regionen som utlösts av politisk turbulens 
i länderna. 

ÖSTRA EUROPA
Silvia Apostol, regionchef 
Ingen vet när vi kommer ur krisen, men i något avseende 
har vi hittat ett sätt att hantera och leva med pandemin.
Trots det kommer pandemin även fortsättningsvis att vara 
den största utmaningen i IMs och våra partnerorganisatio-
ners arbete. Vi hade hoppats på att kunna träffas ansikte 
mot ansikte, men det kommer att dröja. I Moldavien och 
Ukraina har det uppstått en polarisering i samhället – och 
även inom familjer – när det gäller vaccinfrågan. Det före-
kommer mycket desinformation och tilliten till myndigheter-
na är låg. Det gör att även om tillgången till vaccin är god är 
det inte tillräckligt många som vill vaccinera sig.  

SVERIGE
Annika Thelin, regionchef 
Sverige börjar öppna upp, men osäkerheten är stor. Delta- 
varianten av covid-19 ökar och vi vet ännu inte effekterna 
av det. De största förändringarna till följd av pandemin är 
digitaliseringen, det minskande psykologiska välbefinnandet 
bland unga, företag som gått i konkurs, arbetslöshet, att 
många arbetar hemifrån. Nu är utmaningen att få igång våra 
fysiska mötesplatser för integrationsaktiviteter igen. Integra-
tionsarbete är utmanande i vanliga fall och betydligt svårare 
när det måste ske digitalt. 

GUATEMALA

EL SALVADOR

SWAZILAND

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

INDIEN

NEPAL

SVERIGE

RUMÄNIEN
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MOLDAVIEN
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MELLANÖSTERN
Eman Siam, regionchef
Jordanien, där var fjärde person är vaccinerad, är på väg  
att öppna samhället igen, medan det är sämre i Palestina 
där bara omkring en tiondel av befolkningen är vaccinerad 
och i Libanon bara något fler. Intressant är att jämföra med 
Israel där närmare 70 procent är vaccinerade. Pandemin 
har påverkat livet på olika nivåer. På samhällsnivå har 
organisationer i civilsamhället belagts med ökade restriktioner  
när det gäller yttrandefrihet och rätten att organisera sig. 
Det minskade utrymmet för civilsamhället att verka är den 
största utmaningen framöver. Det gäller särskilt Palestina där 
både den israeliska ockupationsmakten och de palestinska 
myndigheterna försvårar organisationernas arbete. 
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Flyktingar från 
Belarus får stöd
av Stan 

TEMA | I SKUGGAN AV PANDEMIN
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Med pandemin som ursäkt har en del länder ökat förtrycket 
och infört fler inskränkningar för sina medborgare. I Belarus 
fick många människor nog efter det förmodade valfusket i 

augusti 2020 men regimen slog brutalt tillbaka alla protester. 
Traumatiserade flydde en del belarusier till Ukraina där IMs 

partner Stan hjälper dem att skapa sig en ny tillvaro.

           i fruktade för våra liv och flydde 
               till Kiev. Där stod vi utan jobb, utan 
                     uppehållstillstånd, utan nätverk. Men
                   vi fick höra att det fanns en organisation 
   som hjälper belarusier. 
Det berättar Svetlana, en av de som fått kontakt 
med IMs samarbetspartner Stan, en ungdomsor-
ganisation som arbetar för mångfald, mänskliga 
rättigheter och minoriteter i Ukraina.
   I de östeuropeiska länder som IM arbetar i, 
Moldavien, Ukraina och Rumänien, pågår inte 
bara kampen mot coronan utan också en kamp 
för att bibehålla och stärka de mänskliga rättig-
heterna. Och i regimer med svag demokratisk 
tradition råder en djupt rotad misstro mot myn-
digheter, vilket också gör vaccinviljan svag. 
   – Har man aldrig levt i en diktatur, under för-
tryck eller i auktoritära samhällen är det kanske 
svårt att förstå. Men för oss som gjort det är det 
naturligt att inte våga lita på vad regimen säger, 
förklarar Iuliana Samburschi, IMs programchef  
i området, och blir påtagligt känslosam.

Värst i Belarus 
Värst under pandemin har situationen annars 
varit i Ukrainas grannland Belarus. Under sen- 
sommaren och hösten 2020 flydde aktivister 
därifrån till Ukraina för att undkomma våld och 
fängelsestraff. För Stan var det självklart att räcka 
ut en hand. 
   Iuliana pekar på att länderna i området historiskt 
har samma kulturella kontext. Dessutom vet Stan  

hur viktigt det är med civil aktivism genom sitt 
långa arbete för inkludering, mångfald och män-
skliga rättigheter. Organisationen har i många år 
stärkt sårbara grupper i samhället: unga, kvinnor, 
människor med funktionsvariationer och etniska 
minoriteter.
   – Så för IM och Stan är det självklart att stötta 
förändringsaktörerna från Belarus, säger Iuliana 
och gör en parallell till IMs grundare Britta 
Holmström vars gärning inspirerade henne själv 
att söka sig till just IM en gång i tiden.
   – Jag hade ett välbetalt jobb i en stor organisa-
tion. Men så hörde jag om Britta Holmström. 
Och Stan gör samma sak som Britta gjorde, modiga 
insatser och fredliga aktiviteter för utsatta grupper 
som till exempel människor på flykt, säger Iuliana.

Har utsatts för våld 
Yaroslav Minkin är ordförande i Stan, med huvud-
kontor i Ivano-Frankivsk i västra Ukraina. Han 
berättar hur Stan bland annat hjälpt belarusierna 
med tillfälliga uppehållstillstånd, vilket man kan 
få om man är volontär i en icke-statlig organisation 
i Ukraina. 

Varför är det viktigt för Stan att stötta belarusierna? 
   – Vi har liksom dem varit utsatta för våld i vårt 
förändringsarbete. Vi har attackerats flera gånger 
och därför tvingats investera i avancerade säker-
hetssystem. Vi vet med andra ord hur viktigt det 
är att få stöd i en tuff kamp.

V

FLYKTINGAR FRÅN BELARUS FÅR STÖD I UKRAINA

IMs samarbetspartner Stan arbetar för 
mångfald och yttrandefrihet med fokus på 
unga. Foto: Ksenia Yanko, Stan

fortsättning på nästa sida >>>
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Olga
”Jag bodde i en liten stad  

nära Minsk och hade allt jag behövde.  
Jag ville inte flytta till Ukraina och kan  

inte kalla mig en ivrig aktivist. Jag är bara  
en vanlig person med rättvisepatos. Det var  

därför jag blev valobservatör, och det var  
också därför som jag sedan deltog i protest- 

marscherna. I slutet av 2020 började  
distriktspolisen jaga mig. Därför vågade jag  

inte stanna. Jag vågar inte avslöja några  
detaljer för informationen kan av  

misstag nå fel personer.”

Vad har varit svårast i kontakten med flyktingarna?
   – Deras ovana vid demokrati. Det gör besluts-
processerna knepiga. De flesta är vana vid att bara 
lyda instruktioner, men vi vill ju att de ska vara 
involverade och tycka till i besluten.  

   – De har vuxit upp med rädsla och försökt över- 
leva i en auktoritär regim där det varit farligt att 
uttrycka åsikter. De behöver mentorskap och 
support, liksom psykologiskt stöd. Vi försöker 
stärka deras tillit och trygghetskänsla, att de ska 
våga lita på andra.
   – En del är traumatiserade av sina upplevelser 
under protesterna i Belarus. Plus att det innebär 
stor stress att fly och börja om i ett nytt land. Men 
saker går framåt. Nyligen har några av flyktingarna 
öppnat en belarusisk klubb här, ett ställe att träffas 
och prata på. 
Text: Amanda Pietersen
 

”De har vuxit upp med 
rädsla och försökt över-
leva i en auktoritär regim 
där det varit farligt att 
uttrycka åsikter.”

Här kan du ta 
del av flyktingarnas 

egna berättelser. 
Namnen är fingerade  

av säkerhetsskäl.

Stan organiserar unga
Stan är en av IMs nyaste partnerorganisationer. Den arbetar 
för mångfald och yttrandefrihet i samhället med hjälp av kultur, 
aktivism och kurser. Organisationen utbildar unga i ledarskap 
och mänskliga rättigheter. Den stöttar och stärker deras för-
måga att göra sina röster hörda. Stan har ett särskilt fokus på 
utsatta grupper, till exempel hbtqi-personer, romer och etniska, 
kulturella och språkliga minoriteter. Arbetet har ibland inneburit 
stora risker, något de också får känna av i arbetet med de 
belarusiska flyktingarna. Riskerna blev extra tydliga sedan en 
belarusisk aktivist i Ukraina, verksam i en annan organisation, 
hittades mördad i Kiev så sent som i augusti i år.

Under Internationella Fredsdagen 2020 genom-
förde ungdomarna i Stan en solidaritetsaktion. 
Foto: Ksenia Yanko, Stan
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Anastasia
”Jag organiserade student-

protester mot regimen hösten 2020 
och när jag såg andra gripas bestämde jag 

mig för att fly. De flesta av oss studerar och 
arbetar på distans. På grund av Ukrainas 

kulturella och geografiska närhet till Belarus 
vill vi stanna här. Det mest realistiska sättet 
att få uppehållstillstånd är att bli volontär 

i en icke-statlig organisation, och vi 
använder gärna våra erfarenheter 

av sociala aktiviteter här.”

Alexander
”Jag greps under en fredlig protest. 

Praktiskt taget alla som fängslades samma 
dag, 231 personer, blev misstänkta enligt 
paragraf 342 i den belarusiska strafflagen 

och riskerade fängelse i upp till tre år. Jag fick 
böter och släpptes, men när de började hålla 
kvar människor med hänvisning till samma 

paragraf bestämde jag mig för att inte 
utmana ödet utan ta mig till Kiev. 

Planen är att få hit min fru och 
mitt barn också.”

Svetlana
”Jag studerade vid universitetet i Minsk  

och allt var bra fram till presidentvalet den  
9 augusti 2020. Då gick vi ut på gatorna för att  

protestera mot valfusket och mötte ett orimligt våld.  
Min pojkvän greps och ingen visste var han var  

eftersom internet stängdes ned. Efter några dagar  
kom han hem, trött och misshandlad. Vi fruktade  

för våra liv och flydde till Kiev. Här stod vi 
utan jobb, utan uppehållstillstånd, utan nätverk.  

Men vi fick höra att det finns en organisation som  
hjälper belarusier. Vi fick id-kort giltiga i ett år.  

Och vi fick ’en familj’ att vända oss till för  
hjälp och stöd. Idag har jag jobb och bostad.  

Jag är också Stan-volontär och försöker  
lära mig ukrainska.”



Preventiv-
medel ETT VAPEN I KAMPEN MOT 

TONÅRSGRAVIDITETER
OCH TIDIGA ÄKTENSKAP
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          onårsflickor som är gravida eller 
                         bär på spädbarn är en vanlig syn 
                         när vi kör längs vägen till Mponda 
                         Village i Mangochidistriktet i östra 
                          Malawi. Mason Yusuf som bor i byn 
berättar att många flickor har hoppat av skolan på 
grund av graviditeter. 
   – Med pandemin ökar barnäktenskapen, och 
alla tidiga graviditeter får förödande konsekvenser  
som farliga aborter, svåra förlossningar och till 
och med dödsfall, säger han.
   I Mangochidistriktet har 48 procent av alla 
flickor mellan 13 och 15 år fött barn. Det är en 
av de högsta siffrorna i landet. Flickor som föder 
barn tidigt kommer ofta från fattiga förhållanden  
och har sämre förutsättningar när det gäller hälso- 
och sjukvård. Deras barn föds in i samma förhål- 
landen vilket leder till en ond spiral av fattigdom 
och utsatthet. Flickorna blir också ofta ekonomiskt 
beroende av män, vilket är en av huvudfaktorerna 
bakom könsbaserat våld, socialt utanförskap och 
bristande jämställdhet. 

15 kilometer till fots
En bidragande orsak till tidiga graviditeter är 
bristande kunskap om, och fördomar kring, pre- 
ventivmedel. En undersökning som gjorts av IMs 
partner Centre for Youth Empowerment and 
Civic Education (Cyece) visar att det finns stora 
missuppfattningar kring preventivmedel hos 

ungdomar och att tillgången till sexualupplysning 
är bristfällig. Undersökningen visar också att de 
ungdomar som har kunskap om preventivmedel 
ändå inte använder det på grund av de långa av-
stånden till hälsoklinikerna. Ungdomar i Mponda 
måste gå 15 kilometer för att komma till den när- 
maste hälsokliniken som har preventivmedel.
   – Vi har oskyddat sex eftersom vi tycker att det 
är dyrt och svårt att ta sig dit bara för att få en 
kondom, säger Alfred Tambala, en av de unga 
killarna som bor i byn.
   Som en direkt följd av undersökningen gick 
Cyece och IM in med finansiering i 56 ungdoms-
klubbar i distriktet för att göra dem till center för 
kunskap om preventivmedel och sexuell hälsa. 
Isaac Salimu, som är distriktsansvarig på Cyece, 
berättar att man arbetar för att förändra kunskapen  
om och inställningen till preventivmedel men ock- 
så att öka tillgången till SRHR-tjänster (SRHR = 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).
   – Vi informerar ungdomarna om faran med 
oskyddat sex och tidiga graviditeter och vi delar 
ut kondomer i byarna, berättar Isaac Salimu.

Uppskattade besök i byarna
Organisationen har även gjort det lättare för ung- 
domar att få tillgång till SRHR-tjänster genom att 
se till att hälsopersonal gör besök i byarna. Philip 
Janatu, som är medlem i en av ungdomsklubbarna 
berättar att initiativet är framgångsrikt.

T 

Malawi är ett av världens fattigaste länder. 
Den ekonomiska situationen tvingar många familjer 

att gifta bort sina flickor för att få färre munnar att mätta. 
Ännu en orsak till att unga flickor blir gravida och tvingas 
ingå äktenskap är att tillgången till, och kunskapen om, 

preventivmedel är mycket låg.
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   – Många av oss skyddar oss när vi har sex nu 
eftersom kondomer och andra preventivmedel 
finns tillgängliga här i byn.
   Även byhövdingen i Mponda gläder sig över pro- 
jektets framgång och hoppas att det kommer att 
få ner det stora antalet ungdomsgraviditeter.
   – Detta kommer att hjälpa till i kampen mot 
tidiga äktenskap, och fler flickor kommer att ut- 
bilda sig och skapa sig ett bra liv, säger han.

Ungdomarna engagerar sig
Idag har 28 ungdomar sökt skugga under ett par 
träd i byns centrum medan de väntar. En efter en 
går de in i en liten hydda som ligger ett stenkast 
bort. Efter några minuter kommer de ut, leende  
eller med lättade ansikten efter att ha fått preventiv- 
medel och råd. 
   Sumini Ali, 20 år, berättar att fler och fler ung-
domar tar del av Cyeces tjänster.
   – Vi ser fram emot när hälsoarbetarna ska kom- 
ma. Vi vill få reda på hur vi ska skydda oss mot 
könssjukdomar och graviditeter, säger hon.
   IMs landschef i Malawi, Steve Tahuna, är glad 
för ungdomarnas engagemang.
   –  De tidiga graviditeterna och äktenskapen 
bidrar till att hålla landet i fattigdom. Tillsam-
mans med Cyece har vi hittat ett framgångsrikt 
koncept för att motverka detta. Nu stannar fler 
ungdomar i skolan och skapar sig förutsättningar 
för en ljus framtid, säger han.

Text: Temwa Mhone och Malin Kihlström

fler flickor riskerar tidiga äktenskap i
pandemins spår. Coronapandemin har förvärrat
en redan svår situation för flickor världen över.  

Skolstängningar, ökad fattigdom och att föräldrar  
dör på grund av coronan ökar risken för  

barnäktenskap för de allra mest utsatta flickorna.  
En rapport från Unicef visar att 10 miljoner fler flickor  

än tidigare riskerar att hamna i tidiga äktenskap.    
   Restriktionerna har också gjort det svårare för  
flickor att få tillgång till vård och stöd som skyddar  

mot barnäktenskap, oönskade graviditeter  
och könsbaserat våld. 

Källa: Unicefs rapport ”Covid-19: A threat  
to progress against child marriage”.

10 miljoner

Under 2020 
bidrog IM till att 

togs ur barnäktenskap och 
kom tillbaka till skolan 

i Malawi, Zimbabwe 
och Zambia.

912 flickor 

KAMPEN MOT TIDIGA GRAVIDITETER OCH BARNÄKTENSKAP I MALAWI

Sumini Ali har fått kondomer. Foto: Temwa Mhone



med funktionsvariationer
i ett område i norra Indien
kunde med stöd från IM

få hemundervisning  
under den totala ned-
stängningen av landet.

172 barn
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Palestina
Genom det ungdomsprogram som Al Harah 
Theather driver med stöd från IM har 35 unga 
kulturarbetare fått jobb. Inom programmet pro- 
duceras webbserier och filmer. Situationen för 
ungdomar i Palestina är väldigt svår just nu och 
försörjningsmöjligheterna små både på grund  
av den israeliska ockupationen och pandemin.

Södra Afrika
Under förra året organiserades 152 nya sparlåne- 
grupper i Malawi, Zambia och Zimbabwe med 
stöd av IM. Kvinnorna som deltar i grupperna har 
utbildats inom ekonomi, företagande och ledar-
skap och har nu blivit ekonomiskt självständiga 
och fått ledande positioner i sina samhällen. 

Moldavien
Under pandemiåret 2020 blev vår partner Eco- 
Razeni en livlina för fattiga och ensamstående 
pensionärer samt för personer med funktions- 
variationer. 39 personer fick gratis luncher hem-
levererade tre gånger i veckan. Förutom maten 
innebar leveranserna att de fick social kontakt 
och att någon såg till dem under isoleringen.

Indien
830 kvinnor och ungdomar från 
fattiga byar stärkte under förra 
året sina inkomstmöjligheter 
med stöd från IM genom 
lokala partners. Kvinnorna 
och ungdomarna fick bland 
annat kunskaper inom jord-
bruk och hantverk.

TEMA | I SKUGGAN AV PANDEMIN

Din gåva gör 
skillnad! Det här är några exempel på konkreta  

resultat som ditt stöd bidrar till.

Foto: Colectiva Feminista

El Salvador
Under förra året lyckades vi, tillsammans med 
våra partnerorganisationer, vara med och befria 
tolv kvinnor som suttit oskyldigt fängslade efter 
att ha fått missfall. Genom påverkansarbete har  
vi fått upp frågan om landets hårda abortlag- 
stiftning i Inter-Amerikanska domstolen. 
   Läs mer på: imsweden.org/manuelas-fall-kan-
andra-lagstiftningen

Nepal
Åttio kvinnor i den fattiga provinsen Kapilvastu 
har med stöd från IMs partners i området kunnat 
skaffa id-handlingar. Det är en positiv trend som 
visar att kvinnor som omfattas av våra projekt får 
vetskap om hur viktigt det är att ha id-handlingar 
för att kunna ta del av grundläggande rättigheter 
som utbildning och hälsovård – och också om hur  
de kan få tag på dem.



med funktionsvariationer
i ett område i norra Indien
kunde med stöd från IM

få hemundervisning  
under den totala ned-
stängningen av landet.

172 barn
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RESULTAT OCH NOTISER

 Visste du att IM genom  
 Humanium Metal globalt  
 arbetar för: 
• ökad destruktion av illegala vapen

• stöd till överlevare av väpnat våld så  
 att de kan ta del av sina rättigheter   
 (exempelvis tillgång till hälso- och   
 sjukvård, utbildning och försörjning)

• att varje land ska ta fram handlings- 
 planer för hur de ska arbeta mot väpnat  
 våld för att nå de Globala målen

• att länder ska skriva under och imple-
 mentera vapenhandelsfördraget och  
 FNs Programme of Action on Small  
 Arms and Light Weapons

• att ett inkluderande perspektiv vad  
 gäller gender, etnicitet, ålder och hbtqi+  
 säkerställs när internationella fördrag  
 och nationella säkerhets- och utveck-
 lingsplaner implementeras

 Läs mer på humanium-metal.com

Bikupor skapar arbete
Hållbar jordbruksproduktion, egen produktion av livs-
medel samt miljövård är några av grunderna för starka, 
rättvisa samhällen. Tillsammans med vår partner Anades 
i El Salvador levererar vi bikupor till kooperativ i bergs- 
byarna. Förutom att insatsen bidrar till hållbar produktion  
ger det även arbetstillfällen, framför allt för kvinnor vilket 
stärker jämställdheten i samhällena.

Protester mot barnäktenskap  
efter flickas död
Vid bara 13 års ålder tvingades Memory Machaya i Zim-
babwe sluta skolan för att giftas bort med en betydligt 
äldre man.  
   Våldtäkterna och övergreppen som följde resulterade i 
graviditet och i slutet av juli dog hon när hon födde fram 
en son. Fallet har väckt stor uppmärksamhet i landet och 
IMs partner Rozaria Memorial Trust (RMT) är involverade  
bland annat genom sitt arbete för att regeringen ska ändra 
den rådande lagstiftningen. 

Läs mer på  
imsweden.org/stora-protester-mot- 
barnaktenskap-efter-flickas-död

Fortsatt arbete på Vrigstadgården
Trots att IMs verksamhet vid IM-hemmet i Vrigstad har 
lagts ner och att fastigheten sålts, kommer IMs småländska 
lokalkontor att fortsätta finnas på husets ovanvåning som 
vi numera hyr.

Foto: Anades

Din gåva gör 
skillnad!

Notiser

Var med 
och gör skillnad

Bli månadsgivare på
imsweden.org/manadsgivare
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Maria
Idalias
kamp

Ungefär sex procent av befolkningen i El Salvador är  
kvinnor som lever med någon form av funktionsnedsättning 
– en grupp som drabbats hårt av pandemins verkningar. 
En av dem är Maria Idalia Martinez som efter att som barn 
ha trampat på en mina förlorade sitt ena ben. Hon har valt  
att inte låta det bli ett hinder, varken i sitt eget liv eller i sin 
kamp för andra kvinnor i liknande situation. 

TEMA | I SKUGGAN AV PANDEMIN
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             aria och de andra barnen rusar ut  
             bland odlingens apelsinträd. 
                – Försten som plockar en apelsin  
             vinner! 
                   Maria är snabb – snabbast till 
och med. Och framme vid trädet hoppar hon för 
att plocka ner den stora apelsinen.
   Sen blir det svart. 
   Smällen från landminan som exploderar gör så 
att hela odlingen fylls av damm och rök. Först hörs 
bara ett märkligt eko, sen kommer tystnaden – 
och sen skrik, panik, förvirring och rädsla. Maria 
minns ganska mycket. Att hon först inte kände 
någonting. Men att hon snart såg att hon var 
allvarligt skadad, att hennes ben var helt förstört.
   Marias mamma tog dottern på ryggen och sprang 
de två kilometrarna till närmsta by och fick hjälp 
att komma till sjukhus.
   – Efter operationen vaknade jag och fick veta att 
allt gått bra, berättar Maria Idalia Martinez. 
   – Jag försökte resa mig men det gick inte, och då 
såg jag… Mitt ben var borta, och jag kände hur allt 
bara rasade inom mig. Vad skulle jag göra nu? 

Har en enorm vilja
En sköterska blev först att ge svaret: att livet inte 
tar slut för att hon förlorat ett ben, att nya dörrar 
kommer att öppnas. Det tog Maria fasta på – och 
med mycket stöd från sin familj och en enorm vilja 
började hon bygga ett nytt liv.
   Det var 1989. Idag vilar livet enligt Maria på två 
begrepp – tro och säkerhet. Både inre styrka och 
yttre förhållanden krävs för att livet ska fungera.
   – Varje morgon börjar jag med en bön. Sen gör 
jag mig redo för en ny dag genom att ta fram ”min 
bästa vän” – min benprotes. Med den på plats för-
bereder jag mig för att öppna min lilla butik där jag 
säljer varor så jag kan försörja min familj, säger hon.
   Maria är en ensamstående mamma som inte bara 
tar hand om sina egna två barn, utan även sin döda 
brors båda barn. Han dödades i inbördeskriget, 
samma krig som lämnade landminan som  Maria 
klev på efter sig. 
   Inbördeskriget var långt, blodigt och uppslitande. 
Trots alla försök till försoning är landet fortfarande 
farligt, fyllt av kriminalitet, droger – och vapen. 
Enligt många är våldet värre nu än under inbördes-
kriget. 
   För Maria lever inbördeskriget och våldet vidare, 
men hon har valt att inte låta sig slås ner av sin 
situation. Av El Salvadors knappt sex miljoner in-
vånare är nästan sex procent kvinnor som har någon 

typ av funktionsnedsättning. Maria bestämde sig 
för att kämpa för att förbättra deras situation, att 
deras rättigheter ska stärkas och diskrimineringen 
minska.
   Därför startade Maria 2014 organisationen 
Asocioción de Personas con Discapacidad (FRS) 
som hon är ordförande för. FRS arbetar i Santiago  
Texacuango söder om huvudstaden San Salvador.
   – Jag blev väldigt glad när Maria Idalia Martinez 
kom till mitt kontor och sade att hon tänkte starta 
organisationen, berättar borgmästaren Alberto 
Estupinián. 
   – Jag bestämde mig direkt att ge vårt stöd och 
kände att för första gången kanske vi kan åstad-
komma något för den här gruppen.

Framgångsrikt sparlåneprogram
FRS har på många vis revolutionerat förhållandena 
i Santiago Texacuango. Kunskapen har ökat och 
sparlåneprogrammet har varit en stor framgång. 
Många som tidigare var fattiga och utan inkomst 
kan nu investera i verksamheter som ger avkastning.
   Programmet skapar inte bara ekonomisk säkerhet,  
det ger också människor med funktionsvariationer 
status och självständighet – något som i sin tur 
stärker självkänslan och självförtroendet. Detta är  
en enorm skillnad mot att som tidigare leva ned-
slagen i ett samhälle som diskriminerar. 
   – Vi har också lärt oss bokföring och hur man 
planerar och sparar, och blivit alltmer organiserade  
och effektiva, säger Maria.

   Första gången Maria fick kontakt med en orga-
nisation var annars redan 1998. Då fick hon kontakt 
med Red de Sobrevivientes, som IM samarbetar 
med genom Humanium Metal.
   – Red gav mig kunskap om mina rättigheter och 
mina möjligheter, och vad man kan åstadkomma 
när man organiserar sig. Det har varit en viktig del 
av mitt liv, för det jag lärt mig av någon kan jag lära 
andra, säger Maria.
   Maria Idalia Martinez historia är fylld av mot-
ståndskraft, mod och framtidstro. Den visar hur en 
människa i och med en organisation kan påverka 
många människors liv till det bättre, ett steg i taget 
och en person i taget. 
Text: Julia Salazar och Erik Törner

MARIA IDALIAS KAMP I EL SALVADOR

M  

”Red gav mig kunskap om mina
rättigheter och möjligheter.” 

"Varje morgon börjar jag med en bön. Sen gör jag mig redo för en ny dag genom 
att ta fram 'min bästa vän' – min benprotes", säger Maria. Foto: Julia Salazar
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Nu kan vi    
ställa krav
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Efter en hård tillvaro som migrantarbetare i Malaysia 
återvände Gunja till hemlandet Nepal för att ta hand om  
sina döttrar när hans fru lämnade honom. Han hittade  
kärleken igen i änkan Chun, men livet som jordbrukare 
på Nepals fattiga landsbygd är svårt. 

                        usentals unga lämnar varje år Nepal  
                         för att söka anställning utomlands och  
         skicka hem pengar till sina familjer. 
         Ofta kommer de från landsbygden och 
         saknar utbildning. Många skuldsätter 
sig för att kunna betala dyra arbetsförmedlingar. De  
tvingas sen arbeta under svåra förhållanden och ut- 
nyttjas ofta av sina arbetsgivare – men de måste fort-
sätta i hopp om en ljusare framtid för sina familjer. 
   En av alla dessa migrantarbetare är Gunja Bahadur 
Palami. Som 26-åring åkte han till Malaysia för att  

arbeta på ett företag som tillverkar hårddiskar. 
Där arbetade Gunja tolvtimmarsskift och tjänade 
25 000 NPR (ungefär 1 770 kronor) per månad. 
Trots de långa arbetsdagarna var han tvungen att  
jobba övertid för att tjäna extra för att kunna betala  
tillbaka lånet på 100 000 NPR (cirka 7 000 kronor) 
som han tagit för att bekosta pass och officiella 
papper. 
   – Jag kunde inte ens ta ledigt när jag var sjuk. 
Jag tänkte på min fru och barn som var kvar där  
hemma, och så fortsatte jag arbeta, berättar Gunja.

T 
1

”
”
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Men – bara två år efter att Gunja hade åkt till 
Malaysia bestämde sig hans fru för att lämna 
honom. Gunja återvände hjärtekrossad hem för 
att ta hand om sina två döttrar.

”Om du är osäker så säg det nu”
Chun Manyas man var fullt frisk när han lämnade  
sitt hem för att arbeta i Qatar. Efter att ha arbetat 
där i sju år blev han allvarligt sjuk och tvingades 
återvända hem. Bara två veckor efter hemkomsten 
avled han av njursvikt, endast 25 år gammal.  
Chun hade då varit gift med honom i åtta år. 
Hennes sorg syns tydligt i ögonen när hon pratar 
om sin avlidne man.
   En gemensam bekant introducerade Gunja och 
Chun för varandra. Båda såg mörkt på framtiden 
och trodde att de inte hade mer att se fram emot 
i sina liv. 
   – Jag var väldigt tydlig mot Chun från första 
början. Jag sa till henne att jag har två döttrar från 
mitt tidigare äktenskap och ett litet hus och jord-
bruksmark. Jag ville ha någon som tryggt kunde 
stå vid min sida och jag sa till Chun: ’om du är 
osäker så säg det nu”, minns Gunja.
   – Som tur var sa hon att hon var säker, tillägger 
han med en blinkning och ett stort leende.

Gick med i kvinnogrupp
Tillsammans har de nu byggt upp ett lyckligt hem.  
Till att börja med köpte och sålde Gunja bufflar 
medan Chun tog hand om hushållet. 2019 gick 
Chun med i en kvinnogrupp, Devchuli Women’s 
Group, som startats av IMs partner Made Nepal. 
Organisationen arbetar för att stärka kvinnors 
situation i hela Nawalpur-distriktet.  
   I gruppen fanns 18 kvinnor som sparade pengar 
i en gemensam fond och Chun började spara 
100 NPR (cirka 7 kronor) i månaden. Eftersom 
banktjänster fortfarande är svårtillgängliga för 
jordbrukare i avlägsna områden i Nepal är spar-
lånegrupper ett populärt och välfungerande sätt 
att få tillgång till lån. Chun tog ett lån som hon 
investerade i kycklingar. På bara fyra månader  
tjänade hon ihop tillräckligt för att betala av  
hela lånet.
   Som en del av Mades IM-finansierade projekt 
erbjuds jordbrukarna olika utbildningar och 
de får också vetskap om vilka statliga stöd de är  
berättigade till. Gunja fick gå en utbildning i 
svinuppfödning och han insåg att det skulle vara 

mer lönsamt än att handla med bufflar. Genom 
projektet fick han ett uppstartsstöd och han fick 
också tillgång till ett statligt program som stöttar 
småskaliga jordbrukare. Pengarna använde Gunja 
och Chun för att bygga ett svinstall.

Utkräver ansvar av myndigheterna
Supriya Masarangi Magar, som är ordförande för 
Devchuli Women’s Group och även Chun och 
Gunjas granne, berättar:
   – Genom Made fick vi veta att det finns lokala 
myndigheter som ansvarar för att betala ut stöd. 
De lärde oss att vi kunde organisera oss för att 
kräva att få ta del av stöden. Vi arbetar nu med att 
registrera vår kvinnogrupp hos kommunen och 
sen kommer vi att få tillgång till en rad tjänster 
och ekonomiska stödåtgärder som är öronmärkta 
för småskaliga jordbrukare. 
   IMs partnerskap med Made har förbättrat situa- 
tionen för över 700 hushåll. Gunja är glad över att  
han inte längre behöver lämna sin familj för att 
arbeta utomlands.
   – Utbildningarna har lärt oss hur vi kan effekti- 
visera vårt jordbruk. Vi vet nu att grisar måste av- 
maskas och vaccineras regelbundet. Det gör att de  
är friska och föder friska kultingar. Under de senaste 
18 månaderna har vi tjänat 180 000 NPR (nästan 
13 000 kronor) på dem, berättar Gunja.
Text: Isha Banerjee och Malin Kihlström

NU KAN GUNJA OCH CHUN I NEPAL STÄLLA KRAV

”Utbildningarna har lärt oss hur 
vi kan effektivisera vårt jordbruk.”

1. Chun Manya skördar grönsaker från den egna odlingen. 
Foto: Isha Banerjee/IM

2. Chun Manya och Gunja Bahadur Palami visar stolt upp griskultingar.  
Foto: Isha Banerjee/IM

2
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Gör din födelsedag 
ännu mer meningsfull 
Har du svårt att hitta på saker att önska dig när du fyller år? 
Då är en födelsedagsinsamling till IM på Facebook en riktigt fin idé. 
På så sätt gör du det enkelt för familj och vänner att ge dig 
en meningsfull gåva som de vet att du verkligen uppskattar  
– och som gör skillnad. Varenda krona kommer fram till oss och 
bidrar bland annat till vårt arbete för att stoppa barnäktenskap, 
för flickors utbildning och för att motverka vapenvåld. 

Bästa kompisarna Mishell och Guadalupe. Foto: Erik Törner/IM



”Varje födelsedag brukar jag bjuda hem vänner  
på kaffe och bullar och då har jag en bössa stående  
framme där de kan skänka pengar till IM.  
   Förra året gick det ju inte att göra så på grund av  
pandemin, så då g jorde jag en födelsedagsinsamling  
på Facebook istället. Där fick jag faktiskt in mer än  
dubbelt så mycket som jag brukar, för det var så många  
vänner som skänkte. Det var enkelt att starta insamlingen 
och det känns så bra för jag vet att alla pengar når fram.”

Astrid Han
sso

n

Astrid Hansson 
i Ystad, samlade in 
2 200 kronor genom 

sin Facebook-
insamling.
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Här guidar vi dig genom fem 
enkla steg som gör att du på 
bara någon minut kan starta  
din egen insamling för IM.   
Bjud sen in vänner, nära och 
kära till att skänka ett bidrag. 
Det blir en present som många 
kommer att få glädje av.  
Dina vänner betalar med kort 
och Facebook tar ingen avgift. 
Alla pengar kommer alltså fram 
och gör skillnad för människor 
världen över.

Saknar du ett Facebook-konto kan du  
givetvis samla in pengar på annat sätt också,  
kontakta Ina Tondnevis för förslag, 
ina.tondnevis@imsweden.org
eller 046-32 99 30 

 Födelsedagsinsamling på  
 Facebook, så här gör du:

1)  Du måste vara inloggad på ditt  
 Facebook-konto.
 
2)  Gå till www.facebook.com/fund/  
 imsweden.org

3)  Skriv in hur mycket pengar du 
 vill samla in och ange datum när 
 insamlingen avslutas.
 
4)  Döp din insamling (exempelvis 
 Min födelsedagsinsamling) och 
 skriv gärna en liten text om varför 
 du samlar in pengar, eller använd 
 den förifyllda texten.
 
5)  Klicka på ”Skapa”. Nu är du klar! 
 Du kan sedan följa insamlingen på 
 din egen Facebook-sida.

Varmt tack för ditt  
engagemang! 

FÖDELSEDAGSINSAMLING PÅ FACEBOOK
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MEDLEMSKAMPANJ #HjärtaDemokrati

Vi ser hur demokratin hotas i stora delar av  
världen när auktoritära ledare tar makten och  
inskränker medborgares fri- och rättigheter.  
Vi ser hur utvecklingen på många håll går bakåt  
i coronapandemins spår och att människors för- 
utsättningar för att leva värdiga liv bestäms av  
hudfärg, kön eller sexuell läggning. 
   Den 11 september var det bara 365 dagar kvar 
till de nationella valen i Sverige och vi måste be- 
stämma oss för vilken riktning vi vill att vårt eget 
land ska ta.
   Kanske är du som läser det här en av våra med- 
lemmar? Stort tack för ditt engagemang i så fall!  
Att engagera sig i IM är ett bra sätt att vara med 
och påverka. Som en aktör i civilsamhället driver 
vi frågor som bland annat rör demokrati, integration  
och mänskliga rättigheter och genom vårt arbete 
är vi med och påverkar den offentliga debatten och  

i förlängningen politiska beslut. Vårt dagliga ar- 
bete påverkar också den demokratiska utveck-
lingen både nationellt och globalt – och detta 
kan vi göra ännu bättre om vi blir fler.
   I vanliga fall kostar det 100 kronor att bli med- 
lem för ett år. Men nu sänker vi tröskeln för att  
gå med. För många människor är en hundralapp 
mycket pengar – och det ska inte vara ett hinder 
för att göra sin röst hörd. Därför kommer med- 
lemskap i IM som nytecknas mellan 11 september 
och 31 december 2021 att kosta bara 10 kronor.
   Kampanjen #HjärtaDemokrati vill lyfta IM 
som en organisation att bli medlem i och engagera  
sig i om du, precis som vi, vill se ett samhälle där  
alla kan vara med och påverka sin egen tillvaro. 
En arbetsgrupp med representanter från flera lokal- 
föreningar har varit med och tagit fram kampanjen  
som ska synas på både gator, torg och online. 

Vi sänker tillfälligt 
medlemsavgiften för 

nya medlemmar

Alla ska kunna 
vara med i kampen
för demokrati!

IMs över 5 000 medlemmar gör oss tillsammans till en stark 
röst på både ett lokalt och globalt plan i kampen för en  
medmänsklig värld. Men demokrati och mänskliga rättig-
heter står just nu under extremt hot – därför måste vi bli fler. 
Det är det vår kampanj #HjärtaDemokrati går ut på.
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Till dig som 
redan är medlem

Du vet väl om att du nu kan betala 
din medlemsavgift via autogiro?  
Ett smidigt sätt att bidra till en 

medmänsklig värld.  

Läs mer på 
imsweden.org/medlem-autogiro

#HjärtaDemokrati

Nu laddar vi inför
ett händelserikt år  

där IM sätter demokrati och 
medmänsklighet på agendan 

för debatten inför valet.  
Du hänger väl med? 

Läs mer och bli medlem på 
imsweden.org/

hjartademokrati

Omröstning på IMs årsmöte 2018. Foto: Erik Törner/IM



       et är kris för demokratin i världen. 
          Inte bara i länder som är diktaturer,
           utan även i en hel del länder som 
          har betraktats som demokratiska.
       De har ledare som ofta har kommit   
till makten via demokratiska val och nu använder 
sin position för att underminera demokratin. 
   Vi måste vara vaksamma mot detta och aldrig 
sluta att stå upp för rättssamhället, en fri press och 
respekten för opposition och en öppen debatt.
   För det här gäller för oss i Sverige också. Vi 
kan inte överlåta ansvaret på någon annan. Vi 
medborgare måste vara beredda att stå upp och 
försvara demokratin. 
   Tyvärr går det åt fel håll. I allt fler länder trängs 
demokrati och mänskliga rättigheter undan. I 
de länder där IM finns arbetar våra partnerorg- 
anisationer hårt mot detta, trots att det ofta kan  
vara farligt för dem själva. De behöver vårt stöd.
   Det finns positiva tecken också, som i Zambia 
som nyligen hade val. Trots oro och oroligheter  
genomfördes valet på ett bra sätt och maktöver- 
lämningen blev fredlig och ordnad. Det betyder  

mycket, inte bara för människorna i landet, utan 
även som inspiration för andra afrikanska länder.
   Demokratin måste stärkas även i länder som 
USA. Det är kanske den största utmaningen 
nu, att demokratin visar att den är bättre än 
något annat. Det är som Churchill sa: ”Det  
har sagts att demokrati är den sämsta styrelse- 
formen som har prövats, bortsett från alla an-
dra former som har prövats genom tiderna.”
   En viktig grund för demokratin är civilsam- 
hället, organisationer där människor går samman 
och arbetar för ett bättre samhälle. Där ens röst 
blir hörd och där man tillsammans kan sätta 
press på makthavare.
   Det gäller överallt, i alla länder. Det är en an- 
ledning till att IM prioriterar stödet till civilsam- 
hällesorganisationer i de länder där vi verkar, och 
det är en anledning till att det är viktigt att IM 
i Sverige är en stark, välkomnande organisation.
   Så, om du inte redan är medlem: 
Välkommen till IM!

Anders Kompass, IMs styrelseordförande

KONTAKT

styrelsen@imsweden.org
anders.kompass@imsweden.org

imsweden.org/styrelsenVi måste
försvara
demokratin

D
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IMs kalendarium
       hittar du på imsweden.org/kalendarium



Bli volontär!
DITT ENGAGEMANG  
BEHÖVS HÄR:

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

från våra verksamheter runt om i världen.

            @imsweden.org           imsweden         imsweden
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För alla 
händelser 
i livet
Uppmärksamma med en gåva till IM vid 
dop, bröllop, examen eller födelsedag.  
Eller hedra minnet av någon kär.  
Du får ett vackert gratulations- eller 
minnesblad i A4-format att ge bort. 

Du beställer enkelt på

imsweden.org/gratulationsgava  
imsweden.org/minnesgava

Till minne av

JÖNKÖPING/HUSKVARNA
Volontärer sökes till nyetablering av en mötesplats 
med medborgarservice i Smedbyn på Huskvarna 
Söder. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för 
integration och att motverka segregation och utanför-
skap, men framför allt att erbjuda medborgarservice 
vilket i nuläget saknas i området. Verksamheten kommer 
inledningsvis att ha öppet två gånger i veckan, en för- 
middag och en eftermiddag/kväll. Hur mycket du vill 
engagera dig bestämmer du själv. Är du intresserad 
eller vill veta mer? Välkommen att höra av dig.
Kontakt: jonkoping.lf@imsweden.org

GÖTEBORG 
Under hösten hoppas vi kunna återuppta våra fysiska  
mötesplatser – läxhjälp, tala svenska-kaféer, besöks-
verksamhet till migrationsverkets ankomstboende 
samt Move It och beachvolleyträning för nyanlända 
ungdomar. Som komplement vill vi fortsätta de digitala 
verksamheter vi erbjudit under pandemin (läxhjälp och 
tala svenska). Vi behöver dig som volontär i den verk-
samhet som passar dina förutsättningar och intressen. 
Kontakt: goteborg@imsweden.org

LUND 
Volontärer behövs till verksamheten digital tala 
svenska-vän. På grund av coronapandemin har IM 
Lund pausat våra två tala svenska-kaféer. I stället er- 
bjuder vi digitala samtal där en deltagare paras ihop 
med en volontär. Paren bestämmer själva när de vill 
prata och via vilken teknik. 
Kontakt: lund.lf@imsweden.org

STOCKHOLM
Volontärer behövs för återstart av aktiviteter. IM Stock-
holm driver språkfika vid Medborgarplatsen och i 
Blackeberg, samt läxhjälp i Sollentuna centrum, Rågs-
ved, Tensta och Hässelby. Vi har också en eventgrupp 
och kvinnoträffar. Hör av dig till oss för mer information 
och för att anmäla ditt intresse. 
Kontakt: thomas.ericsson@imsweden.org

VÄXJÖ
IM Växjö startar verksamheten digital språkvän. Vi 
vill erbjuda digitala samtal där en person som vill öva 
svenska paras ihop med en svensktalande volontär. 
Vi söker därför nu personer i Växjöområdet som vill 
engagera sig, både svensktalande och dig som vill öva 
på svenska. Låter detta intressant? 
Kontakt: vaxjo.lf@imsweden.org 

Grattis!



Bli medlem och kämpa  
för en demokratisk framtid!
Demokratin är någonting som kan röstas bort, men inte röstas tillbaka.  

Därför är det viktigt att vi vårdar och stärker demokratin när  
det finns krafter i samhället som vill inskränka den.  

Genom att bli medlem i IM är du med och stödjer arbetet med att 
alla människor ska ha möjligheten att påverka sin egen tillvaro.  

Både här hemma i Sverige och globalt. 

Just nu kostar ett nytecknat  
medlemskap i IM 10 kronor.  

För vi vill att alla ska kunna vara  
med i kampen för demokrati.  

Bli medlem här:  
imsweden.org/medlem

Läs mer på sidorna 24–25


