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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. 

Bwayla Mwenda är 11 år gammal och bor i 
Zambias huvudstad Lusaka. Som ung flicka  
i Zambia är risken stor att tvingas gifta sig  
och föda barn i tidig ålder. Av landets 20–24- 
åriga kvinnor har 29 procent ingått äktenskap  
innan de fyllt 18 år.* Precis som i resten av 
världen är orsakerna till detta fattigdom, brist  
på utbildning av god kvalitet och dålig tillgång  
till tjänster inom sexuell och reproduktiv 
hälsa. Att bekämpa dessa faktorer är därför 
livsviktigt. Genom att stärka flickors möjlig- 
heter att utbilda sig och få tillgång till hälso- 
vård, och öka familjers inkomster, läggs 
grunden för kommande generationer av 
starka kvinnor som kan skapa långsiktig 
förändring. 
   Det här numret av Medmänsklighet handlar 
om flickors och kvinnors rättigheter – och du 
kan läsa om hur du kan vara med och göra 
skillnad.

Foto: Scotty Zepplin

* Zambia Demographic and Health Survey 2018
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Pandemin 
drabbar 
flickorna

                           nder vår demokratikampanj har 
                           IMs lokalföreningar rekryterat fler 
                           nya medlemmar runt om i landet. 
                           Välkommen med i arbetet för en 
                           rättvis och medmänsklig värld!  
   En av IMs huvudprioriteringar utöver stark de- 
mokrati är full jämlikhet. Där har vi mycket kvar 
att göra i alla länder där vi jobbar. Kvinnor som 
står upp för mänskliga rättigheter hotas till livet. 
Samma auktoritära strömningar som hotar de-
mokratin ifrågasätter också kvinnors och flickors 
rättigheter. Tyvärr ser vi hur dessa rättigheter och  
möjligheter på många sätt backar i världen. Saker 
vi tagit för givna börjar åter ifrågasättas. Ett exem- 
pel på det är rätten till fri och säker abort. Här gör 
våra partners i El Salvador ett enormt viktigt arbete. 
   Under pandemin har flickor och kvinnor 
drabbats extra hårt. Vi har sett hur mäns våld 
mot kvinnor ökat. Bara i Sverige anmäldes 2019 
nästan 30 000 fall av misshandel mot kvinnor 
och under 2020 dödades 13 kvinnor av en när- 
stående. #MeToo har skapat uppmärksamhet 
kring att sex av tio tjejer i Sverige blivit utsatta för 
ovälkomna sexuella handlingar. Världshälsoorga-
nisationen uppskattar att 30 procent av världens 
kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under 
sin livstid. Den farligaste platsen för en kvinna 
är fortfarande i hemmet. Det är en fruktansvärd 
situation som IMs partnerorganisationer världen 
över arbetar för att göra något åt.
   Under pandemin har fler flickor tagits ur skolan 
och antalet flickor som tvingats in i äktenskap 
har ökat. Redan 2018 var 20 procent av alla 

kvinnor som giftes bort under 18 år. Ett nytt 
”barnäktenskap” ingås var 23:e minut. Här bidrar 
IMs partners i till exempel Malawi, Nepal och 
Guatemala på ett konkret sätt till att motverka 
denna utveckling. 
   IM står för ett inkluderande feministiskt förhåll- 
ningssätt. Vi arbetar tillsammans med och för 
kvinnor runt om i världen oavsett hudfärg,  
religion eller val av livsstil. Givetvis inkluderar vi 
i vår feminism också transkvinnor, globalt en av 
de absolut mest utsatta grupperna.
   Några nycklar till kvinnors frigörelse är egen 
försörjning och stärkande av varandra i kvinno-
grupper. Med makt över ekonomiska medel följer 
större frihet och tillsammans blir det enklare att 
utmana förtryckande strukturer i både familjen 
och samhället. Här bidrar de kvinnogrupper som  
IM arbetar tillsammans med i bland annat Gua-
temala.
   Ditt engagemang i IM är ett viktigt sätt att stärka 
flickors och kvinnors rättigheter runt om i världen,  
tack för att du vill vara en del av det arbetet!

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

U
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Trygghet betyder så mycket. Det kan handla om att få växa upp 
utan att riskera att giftas bort eller att behöva föda barn medan man
själv fortfarande är ett barn. Det kan handla om att ha mat på bordet 
och ha råd att skicka sina barn till skolan. Det kan också handla om 
att kunna ta självständiga beslut och göra sin röst hörd i samhället.
   Vi vet att kvinnans roll är avgörande för att familjer och hela sam-
hällen ska kunna lyftas ur fattigdom. Genom att stärka flickors och 
kvinnors rättigheter och möjligheter att skapa sig en trygg framtid 
läggs därför grunden för en mer rättvis och jämställd värld.

En trygg framtid
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En trygg framtid

Vänd och läs mer >



Hon höll
graviditeten
hemlig
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Pandemin
förvärrar situationen

för flickorna
Ökad fattigdom, stängda skolor 

och inställda hälsoprogram under 
coronapandemin har lett till en ökning 

av tidiga graviditeter och barnäktenskap 
världen över. Konsekvenserna är 

enorma – bland annat riskerar unga 
flickor att dö eller skadas under 

förlossningen, flickor måste sluta 
skolan och cirkeln av 
fattigdom fortsätter. 



– Jag var bara 16 år gammal när jag blev kär i en  
flera år äldre kille. Vi visste inget om preventiv- 
medel så efter bara en månad blev jag gravid. 
Fast jag förstod inte då att jag var gravid, trots att 
mensen inte kom, berättar Fanny.
   Efter några månader började det gå upp för Fanny 
vad som hände i hennes kropp. Hon skämdes och 
bestämde sig för att inte berätta för någon. Hon 
gick på en skola som låg 13 mil hemifrån så hon 
träffade inte sin familj.
   – Ingen av mina vänner eller lärare visste, och 
jag fortsatte att gå i skolan i fem månader. Min 
mage blev inte så stor, så jag kunde gömma den 
under kläderna, säger Fanny.
   Tonårsgraviditeter är skamfyllda i Malawi och 
blir det känt att en flicka är gravid är det vanligt 
att hon blir avstängd från skolan. 
   Till slut anförtrodde Fanny sig till ett par nära  
vänner och de uppmanade henne att göra abort 
genom att ta en överdos av smärtstillande tabletter.  
Fanny ville inte, men hon var så rädd för vad 
hennes föräldrar skulle säga när de fick reda på 
graviditeten att hon funderade på att ta livet av sig.
   En dag när kom hem på ett skollov upptäckte 
hennes mamma sanningen. Hon berättade för 
Fannys pappa och bröder som blev rasande och 
krävde att hon skulle lämna huset och gifta sig 
med pojken.
   Tack vare påverkansarbete från bland annat IMs 
partners i regionen arbetar de lokala myndigheterna 
mot barnäktenskap och Fannys föräldrar blev över- 
talade att låta bli att gifta bort Fanny. Efter att 
Fanny hade fött en dotter, Ciar, fick hon möjlighet 
att komma tillbaka till den lokala skolan som 
också, på grund av IMs arbete, är positivt inställd 
till att flickor som fött barn får fortsätta att studera. 
   Fanny är numera aktiv i en tjejgrupp som arbetar 
mot barnäktenskap och tidiga graviditeter. Hon 

berättar att de har lyckats avstyra flera barnäkten-
skap och fått flickor att komma tillbaka till skolan.  
Gruppen får stöd från IMs partner Wolrec och hon 
säger så här om vikten av organisationens insatser:
   – Jag vill tacka alla IM-givare för att ni skänker 
pengar så att flickor kan få utbildning och bli 
självständiga. Just nu är vi fem unga mödrar i tjej-
gruppen. Wolrec och IM har stöttat oss med kur-
ser och gjort så att vi kan åka på olika konferenser 
om barnäktenskap och göra våra röster hörda.
   Wolrec bistår också med ekonomiskt stöd till 
flickorna och Fanny berättar att hon använder 
pengarna till att betala sina skolavgifter. Nu 
drömmer hon om att ha råd med en ny cykel.
   – Jag brukade cykla till skolan, men min cykel 
har gått sönder, så nu måste jag gå till skolan, 40 
minuter enkel väg. Det är jobbigt när det regnar.
Text: Samuel Chibaya och Malin Kihlström

 Foto: Samuel Chibaya

Fanny Gomonda i Malawi var bara en ung flicka när hon 
blev gravid. Inför hotet om att tvingas hoppa av skolan 
och gifta sig höll Fanny graviditeten hemlig in i det sista.  
Idag kämpar hon för att andra flickor inte ska hamna i 
samma situation.
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Ge bort en ljusare framtid i jul!
Gåvokortet bidrar bland annat till IMs 

arbete mot barnäktenskap världen över.

Beställ på imsweden.org/gavoshop  
eller ring 046-560 48 27.
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Allvar och skratt 
i kvinnogruppen

Samtalet i kvinnogruppen utanför Sololá i Guate-
mala är livligt. Ett femtontal kvinnor är samlade 
och de försöker svara på frågan varför kvinno-
grupperna är så viktiga. Rösterna blandas, avlöser 
varandra, och även om det är allvarliga och svåra 
ämnen som diskuteras är stämningen uppsluppen.
   – Det är så många förbud för oss kvinnor, en 
massa idéer och tankar om vad vi får och inte får 
göra, och vad vi kan och inte kan ha åsikter om, 
säger Rosa Yax Vazques. 
   Gruppen som kallar sig Barrio 80 träffas en gång 
per månad. En gång i månaden träffar de också 
andra kvinnogrupper i ett regionalt samråd, för ut-
byte av erfarenheter och kunskap – och för att få en 
gemensam röst och påverkan på lokala myndigheter. 
   Kvinnorna i Barrio 80 sparar pengar tillsam-
mans och kan låna ur den gemensamma kassan.  
Någon har lånat och investerat i vad som nu är ett  
textilföretag i miniformat. En annan har precis lärt 

sig tillverka ljus, men inte hunnit få några in- 
komster av det ännu.
   Många kvinnor delar numera försörjnings- 
bördan i familjerna.
   – Min man kör taxi, men det är pengarna från 
min verksamhet som betalar för alla reparationer 
av bilen, säger Rosa skrattande.
   – Vet ni vad, min man har precis lärt sig diska,  
säger Vanessa och mer skratt följer.
   – Det är ju inte så att vi bara går hem från våra  
möten och gapar och skriker om vad våra män får  
och inte får göra. Det är en ständig dialog, många  
samtal och kompromisser. 
   Det är djupt sittande traditioner och mönster 
som ska förändras. Marlin, en av de yngre i grup-
pen, berättar om hur hon åker runt i skolklasser 
och informerar. 
   – Vi måste börja tidigt om vi vill minska tonårs- 
graviditeter och annat som kommer av okunskap  

Genom att organisera sig har kvinnor i Sololá,  
Guatemala, ökat sina inkomster, förbättrat  

jämställdheten och i det närmaste lyckats att få  
slut på våldet i hemmen. Men kampen går vidare,  

det finns mycket kvar som måste förändras.
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och ojämlikhet. Det finns nästan ingen kunskap 
hos unga på det här området, och skolan är väldigt  
obekväm med att ens prata om det och då kan 
kvinnogruppen kliva in, säger hon.
   Barrio 80 är en av de drygt fyrtio kvinnogrupper  
som får stöd av den lokala organisationen Coindi,  
som är en av IMs partnerorganisationer i området.  
Coindi är en organisation av och för mayabefolk- 
ningen, som är Guatemalas ursprungsbefolkning, 
och har som mål är att bekämpa diskriminering, 
rasism och fattigdom.
   – Jag tycker ändå det viktigaste är att vi nästan 
fått slut på våld i hemmet, säger Vanessa och 
allvaret återkommer. 
   Många nickar i medhåll. Jämställdheten är 
bättre, och när den blir bättre – när kvinnor tjänar 
egna pengar, får en starkare röst och tar mer plats  
– då minskar våldet, och fattigdomen.
Text: Erik Törner

Varför inte starta en kvinnogrupp i jul? 
Gåvokortet bidrar bland annat 

till IMs arbete för att stärka kvinnors 
situation världen över. 

Beställ på imsweden.org/gavoshop 
eller ring 046-560 48 27.



”Jag skrek 
och sprang”
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– Jag var jätterädd i början, jag gillar absolut inte  
bin! Jag skrek och sprang undan för att inte bli  
stungen av ett bi, säger 36-åriga Eva Yaneth Mejia.
   Eva leder organisationen med den utmanande  
förkortningen Acopamuposj. Utläst och översatt 
från spanska betyder det ungefär ”Kooperativa 
jordbruksföreningen för kvinnliga producenter i 
San Julián”. 
   Den salvadoranska organisationen består av 
kvinnor som gör flera olika aktiviteter tillsammans. 
De flesta aktiviteterna har det gemensamt att de 
leder till ökad jordbruksproduktion med fokus 
på ekologisk odling och hållbarhet. Överskottet 
som skapas används både för eget bruk och för 
försäljning. 
   – För det vi tjänar på försäljningen kan vi köpa 
mat, det är det viktigaste och dyraste för oss just 
nu, säger Eva. 
   En av föreningens viktigaste verksamheter är 
deras biodling.
   – Honung är en väldigt eftersökt produkt och 
efterfrågan har till och med ökat under pandemin. 
Många vill ha hälsosamma och närproducerade 
varor. Vi kan därför sälja all honung vi producerar 
med bra vinst, säger Eva. 
   Hon är en av de mest engagerade medlemmarna 
i organisationen. Och hennes inledande rädsla för 
bin har utbytts till något som snarast kan liknas vid  
vördnad.
   – Jag beundrar faktiskt bina idag. De gör så mycket  
för miljön samtidigt som de skapar fantastisk 
honung. Jag tycker rentav det är lite rörande.
   Utbildning och träning fick Eva och de andra i 
Acopamuposj av den större organisationen Anades. 
Anades är en av de samarbetsorganisationer som IM 
arbetat allra längst med, ända sedan inbördeskriget 
i El Salvador tog slut i början av 90-talet.
   Anades är oerhört kunnig på frågor som demo-
krati, mänskliga rättigheter, utbildning och orga-
nisering – men de har också fokus på hållbarhet 
och miljöfrågor. Dessa kunskaper sprider de till 

bland annat biodlingar som den Eva arbetar med 
i San Julián.
   – Det var väldigt viktigt att få kontakt med 
Anades. Vi har nu skördat honung vid tre tillfällen. 
Första gången fick vi 72 burkar honung, andra 
gången fick vi 86 burkar och tredje gången 92, 
berättar Eva. 
   Honungen säljer de under det egna varumärket 
”Las Obreras”.
   – Så länge vi har hälsan i behåll tänker vi fortsätta 
att utveckla vår verksamhet. För det behövs ännu 
fler förbättringar för kvinnor, för våra familjer 
och för miljön runtomkring oss. Och för detta 
tänker vi fortsätta att kämpa!
Text: Marcelino Secaira och Erik Törner

Ge bort en svärm bin i jul!
Gåvokortet bidrar till försörjning

och en bättre framtid för 
människor som lever i fattigdom 

och utanförskap världen över.

Beställ på imsweden.org/gavoshop 
eller ring 046-560 48 27.

I San Julián i El Salvador har efterfrågan på närpro- 
ducerad och ekologisk honung ökat under pandemin.  
För kvinnorna i kooperativet Acopamuposj betyder 
det att de nu säljer sin honung med vinst och med de 
ökade intäkterna kan de förbättra sin situation. 

Foto: Anades
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Mary tvingades 
lämna sin mark

– Jag kom hit utan tillhörigheter, men tursamt 
nog blev jag förflyttad till mark som var mycket 
större än den jag hade i min hemby, säger Mary 
Filipo i Malawi. 
   Mary är en av alla tusentals malawier som  
tvingats att flytta från sin hembygd till följd av 
att storgodsägare lagt beslag på den bit mark som 
familjen har brukat i generationer. Majoriteten 
av invånarna i det långsmala och tättbefolkade 
landet bor på landsbygden och är sysselsatta inom 
jordbruket, de flesta är självförsörjande småbön-
der. I stort sett all mark som går att bruka är redan 
uppodlad vilket har lett till markbrist. Det har 
fått till följd att storgodsägare har lagt beslag på 
många småbönders mark för att utöka sina te- 
och kaffeodlingar.

   I sin nya by i Balakadistriktet i södra delen av 
Malawi kom Mary snart i kontakt med IMs part-
ner Wolrec som har verksamhet i området. Orga-
nisationen arbetar för att öka kvinnors kunskap 
om sina rättigheter och stärka deras möjligheter 
att bli ekonomiskt oberoende. 
   Mary gick med i en av de sparlånegrupper som 
Wolrec stöttar kvinnor i byarna att organisera 
sig i. Grupperna sparar pengar i en gemensam 
kassa som de sedan kan låna ur för att till exempel 
starta egna små verksamheter och förbättra sin 
ekonomi. Sparlånegrupperna går i sin tur ihop för 
att tillsammans förbättra livet i byarna och arbeta 
mot barnäktenskap.
   Via Wolrec fick hon utbildning i getskötsel och ett  
par getter – något som visade sig bli hennes lycka. 

Genom att gå med i en sparlånegrupp har
Mary Filipo i Malawi stärkt både sitt självförtroende
och sin ekonomi. En bidragande faktor var ett par

getter och en utbildning i getskötsel som hon
fick av IMs partner Wolrec för ett par år sedan. 

Idag äger hon en hel flock getter och är en förebild
för andra kvinnor i området. 
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   – Nu kan jag betala skolavgifter och annat mina 
barn behöver med pengarna jag får när jag säljer 
några getter – och pengarna räcker också till att 
reparera huset, säger Mary som är en förebild i 
trakten när det gäller getskötsel. 
   Ytterligare tre kvinnor i byn fick getter vid 
samma tillfälle. Tanken är att de ska lämna vidare 
den första killingen som tackorna får vidare till 
en annan familj så att alla i byn kommer att äga 
getter så småningom. Hittills har arton kvinnor 
dragit nytta av projektet medan tio ännu väntar 
på att få sin killing.
Text: Samuel Chibaya och Åsa Bengtsson Varför inte ge bort ett par getter i jul? 

Gåvokortet bidrar till att människor 
som lever i fattigdom och utanförskap 

världen över kan skapa försörjning 
och en bättre framtid.

Beställ på imsweden.org/gavoshop
eller ring 046-560 48 27.



Phoolmatis 
supergrisar
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– Jag fattade självständigt ett beslut, kanske för 
första gången i mitt liv, att använda pengarna jag 
tjänat till att betala mina barns skolavgifter och 
att köpa fler djur. Den här gången frågade jag inte 
min man om lov.
   Resan mot ekonomisk frihet började för Phool-
mati Pasi, 43 år, när hon gick med i en självhjälps-
grupp som erbjuder utbildningar för kvinnor.  
Gruppen stöds av Indreni Rural Development  
Center (IRDC), IMs partner i Kapilvastu-distriktet 
i södra Nepal, som arbetar för att stärka kvinnor 
från marginaliserade grupper så att de får ökade 
kunskaper inom ekonomi och företagande.    
   Phoolmati tillhör det extremt marginaliserade 
Madhesi-folket som räknas till den kastlösa gruppen  
daliter. Hon är mamma till fem barn och familjen 
är väldigt fattig.
   – Vi äger ingen mark och min man måste jobba 
långt härifrån för att kunna försörja oss. Vi har 
ingen ekonomisk eller social trygghet, berättar hon.
   För två år sedan fick hon möjlighet att delta i en  
av IRDCs utbildningar i entreprenörskap på lands- 
bygden. Efter den sex månader långa utbildningen  
fick hon även en gris av IRDC och Phoolmati 
bestämde sig då för att starta grisuppfödning i lite 
större skala. Genom självhjälpsgruppen kunde hon  
även ta ett litet lån till skälig ränta för att sätta 
igång sin verksamhet.
   –  Att ha en gris är en stor tillgång som gör det 
möjligt att försörja en familj, säger Phoolmati.
   Phoolmatis lärare uppmuntrade hennes ambi-
tioner och gav henne extra utbildning i grisskötsel. 
Grisuppfödning är ofta en kvinnlig syssla i Nepal 
och det är också en inkomstkälla som är vanlig 
bland marginaliserade grupper i landet. Att satsa 
på att stärka möjligheterna till grisuppfödning är 
därför ett prioriterat område för IRDC eftersom 
det är ett sätt att skapa hållbar och långsiktig för- 
ändring som stärker framför allt kvinnors situation.

   Efter att ha fött upp grisen i ett år lyckades 
Phoolmati sälja den för 20 000 nepalesiska rupier 
(cirka 1 400 kronor). För vinsten kunde hon köpa  
två grisar, en sugga och en galt, samt reparera skjulet 
som hon använde som svinstia. Efterhand förökade  
sig grisarna och Phoolmati har nu fyra grisar.
   – Jag började med en gris. Tack vare mina kun-
skaper och stöd från IRDC har jag nu fyra friska 
grisar, och jag planerar att bygga till skjulet så att 
det får plats tolv grisar till.
   Phoolmati kallar grisarna sitt ”sparkonto”.
   – Jag förstod aldrig vikten av att bli medlem i 
en självhjälpsgrupp förrän jag gick med i en. Det 
är en frihet för mig att jag nu kan bestämma över 
min egen, och mina barns framtid, utan att vänta 
på samtycke från min man, säger Phoolmati stolt.
Text: Isha Banerjee och Malin Kihlström

Att kunna bestämma över sin egen, och sina barns,  
framtid är ingen självklarhet för en kvinna som tillhör den 
marginaliserade gruppen daliter i Nepal. För Phoolmati 
Pasi var det helt otänkbart tills hon fick möjlighet att gå 
med i en självhjälpsgrupp – och fick en gris. Där och då 
startade hennes resa som entreprenör.
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EN TRYGG FRAMTID

Ge bort ett par grisar i jul! 
Gåvokortet bidrar till försörjning 

och en bättre framtid för  
människor som lever i fattigdom  

och utanförskap världen över.

Beställ på imsweden.org/gavoshop  
eller ring 046-560 48 27.

 Foto: Isha Banerjee
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Varje sekund kränks flickors och kvinnors rättigheter. 
Över 30 000 flickor gifts bort varje dag, och varje år 
föder 18 miljoner flickor under 18 år barn. Kvinnor utgör 
en majoritet av världens fattiga och en mycket liten  
andel av världens resurser ägs av kvinnor. Även i krig, 
katastrofer och klimatförändringar drabbas flickor och 
kvinnor hårdast. Detta är bara några av de sätt som 
flickor och kvinnor diskrimineras på. 
   IM, tillsammans med partners, jobbar världen över 
för att öka jämställdheten och förbättra kvinnors situ-
ation. Här är några exempel på hur vi arbetar.



SYDASIEN
I Nepal är barnäktenskap och tidiga graviditeter vanliga, 
särskilt på landsbygden eftersom fattigdomen är utbredd här.  
IM arbetar därför för att flickor och kvinnor ska kunna ta 
makten över sina kroppar och sina liv. 
  I Indien arbetar vi med att stödja småskaliga inkomstgene-
rerande projekt för kvinnor med fokus på lösningar som är 
motståndskraftiga mot klimatförändringar. Vi arbetar också 
för att kvinnor ska kunna kräva sina rättigheter av myndig-
heter och beslutsfattare. 

CENTRALAMERIKA
I El Salvador arbetar IM för kvinnors rätt till sina egna kroppar, bland annat 
genom att sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR). Vi arbetar också mot den stränga abortlagstiftningen som gör att en 
kvinna kan dömas till fyrtio års fängelse efter misstanke om abort. 
  I Guatemala samarbetar vi med organisationer och partners som jobbar för 
kvinnors försörjning (främst mayakvinnor) och för flickors möjlighet att gå i skola. 

SÖDRA AFRIKA
För att stärka flickors och kvinnors ställning och förhindra  
barnäktenskap i de länder i södra Afrika där IM arbetar, 
satsar vi på flickors utbildning och kvinnors försörjning, 
bland annat genom att organisera sparlånegrupper. Flera 
av IMs partners arbetar med bykommittéer och föräldra- 
och ungdomsgrupper för att sprida kunskap om barns och 
kvinnors rättigheter. 

MELLANÖSTERN
I Mellanöstern samarbetar IM med organisationer och  
nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor 
att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.  
Alla ska ha rätt att kunna försörja sig, få vård och delta i 
samhället. Rent konkret kan verksamheterna handla om 
att stärka kvinnors kompetens så att de kan delta i det po-
litiska livet eller om yrkesutbildningar för kvinnor som ger 
dem möjlighet till ekonomisk självständighet. 
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SVERIGE
I Sverige arbetar IM för att kvinnor som är nya i landet ska 
kunna göra sina röster hörda och bli aktiva medborgare. 
Genom projekt som Kvinnokraft får kvinnor möjlighet att 
stärka sina kunskaper så att de exempelvis kan komma in 
på arbetsmarknaden och hitta rätt i kontakten med myndig-
heter. Språket är också en viktig del i integrationsarbetet 
och därför arbetar vi även med olika aktiviteter där kvinnor 
kan träna sin svenska. 

ÖSTRA EUROPA
Personer med funktionsvariationer utgör en av de mest 
utsatta grupperna i regionen och är marginaliserade både  
ekonomiskt och socialt. Inom gruppen är kvinnor extra ut- 
satta eftersom de har ännu svårare att ta sig in på arbets- 
marknaden. Tillsammans med våra partners i östra Europa 
arbetar vi för att människor ska kunna utkräva sina rättigheter  
när det gäller försörjning, vård och medbestämmande.  



 Kassarna finns i två varianter:

•  Enkla handtag, tillverkad i bomull 
 med måtten 35x39x8 cm
•  Dubbla handtag (både korta och långa)
  med invändig ficka, tillverkad i eko-
 logisk bomull med måtten 38x39x8 cm

 Alla kassarna är tillverkade enligt fair trade-
 kriterier och sys upp av hantverkare som 
 arbetar för IMs partner Mesh i Indien. Detta 
 skapar arbetstillfällen för människor som 
 lever i utsatthet och som har svårt att ta sig 
 in på arbetsmarknaden. 

 Beställ dina kassar via talongen på bak-
 sidan eller på imsweden.org/gavoshop

Bär hem en 
stark förebild!

Bilden är ett fotomontage.
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Rejoice ger de utsatta en röst
En personlig tragedi blev starten på Rejoice Nharaunda Makawas 
engagemang för kvinnors rättigheter. När hennes tonåriga dotter blev 
våldtagen bestämde sig Rejoice för att börja arbeta för förändring i sitt 
hemland Zimbabwe. Hon startade ett radioprogram som lyfter tabu-
belagda ämnen som sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, incest, 
prostitution och diskriminering av homosexuella och transpersoner.
  Radioprogrammet startade 2013 och har idag lyssnare över hela 
Zimbabwe och Rejoice har på egen hand ändrat det offentliga samtalet 
i landet. IM har stöttat Rejoice i hennes arbete sedan 2018.

Inre styrka, engagemang, mod och en vilja att förändra 
världen är egenskaper som förenar Britta Holmström, 
Urmila Chaudhary och Rejoice Nharaunda Makawa. Alla 
tre har gjort stora avtryck i kampen för rättvisa och med-
mänsklighet. De pryder nu våra tre nya tygkassar som 
blir perfekta julklappar till nära och kära som är engage-
rade för kvinnors rättigheter. 

Beställ dina 
kassar på 

imsweden.org/ 
gavoshop

eller via talongen
på baksidan

BÄR HEM EN STARK FÖREBILD

Brittas handlingskraft – grunden för IM
Britta Holmström var bara 27 år när hon 1938 lade grunden till dagens 
IM. Med sitt mod och sin handlingskraft grundade hon organisationen 
som en reaktion mot tidens förtryck, förföljelser och omfattande brott 
mot människors rättigheter.
   IMs strävan var tidigt att motverka de repressiva och totalitära  
ideologierna som växt sig starka i den tidens Europa och att ge stöd 
åt de stora flyktinggrupper som fanns i Europa under och efter andra 
världskriget; en strävan som fortfarande präglar IMs arbete. Mot de 
totalitära ideologiernas förtryck och exkluderande idévärld betonade 
Britta i stället varje människas enskilda värde.

Urmila kämpar mot barnslaveri
Urmila Chaudhary var bara sex år när hennes fattiga föräldrar sålde 
henne som barnslav – kamalari. Hon tvingades arbeta från morgon till 
kväll och hon fick inte gå i skolan. Ett öde som delas av tiotusentals 
andra flickor i Nepal. Här kontrollerar rika landägare större delen av 
marken och landlösa bönder tvingas hyra åkermark för att överleva. 
För att betala hyran tvingas de ofta att sätta sig i skuld och tidigare 
kunde de välja att lämna sina döttrar som arbetskraft, kamalari, i stället. 
   Efter nio år lyckades Urmila bli fri. Hon organiserade andra ex- 
kamalaris i kampen mot förtrycket och 2013 avskaffades kamalari- 
systemet officiellt tack vare deras kamp. I dag leder Urmila Freed 
Kamalari Development Forum (FKDF), en IM-stödd organisation som 
bekämpar livegenskap och diskriminering i Nepal.



RådRum öppnar på nytt
RådRum – IMs volontärbaserade rådgivningsverksamhet – 
tvingades ställa om och bli digital när coronapandemin slog 
till. Det blev ett lyckat koncept som kommer att fortgå, 
men nu har även fysiska mötesplatser öppnat igen i Lund, 
Kristianstad och Falkenberg.
   – Det handlar om att bygga en trygghet mellan volontär 
och besökare. Där är det personliga mötet väldigt viktigt,
säger Ebba Carlson, projektledare RådRum.

Läs mer om RådRum på 
imsweden.org/radrum

#HjärtaDemokrati
Den 11 september drog IMs stora demokratikampanj 
igång. Kampanjen kommer att pågå under ett år fram till 
valet 2022 för att skapa uppmärksamhet kring den hotade 
demokratin i världen. Våra lokalföreningar över hela landet 
är engagerade och förhoppningen är att vi ska kunna öka 
medlemsantalet för att stärka IMs möjlighet att påverka i 
samhällsdebatten. Vi vill att alla ska kunna vara med och 
göra sin röst hörd och därför kostar just nu ett nytecknat 
medlemskap bara 10 kronor.

Läs mer om kampanjen på
imsweden.org/hjartademokrati

Ungdomar i regionalt utbyte
Fem ungdomar med funktionsvariationer i El Salvador  
får genom IMs initiativ Humanium Metal delta i ett regionalt 
utbyte kring utbildning i rullstolstillverkning. De har tidigare 
deltagit i en lokal utbildning där de har lärt sig att reparera 
och underhålla rullstolar och nu har de blivit utvalda att 
delta i ungdomsutbytet. Genom utbytet har ungdomarna 
fått åka till Guatemala där de har deltagit i utbildningar 
som stärker deras kapacitet och möjlighet att ta sig in på 
arbetsmarknaden.

Unga ”agriprenörer” utbildas i Indien
I Dehradun, Indien, driver IM tillsammans med Mount Valley 
Development Association utbildningar för ungdomar som 
vill bli ”agriprenörer” – alltså entreprenörer inom jordbruks- 
och livsmedelssektorn. Utbildningarna sträcker sig över 
en månad och innehåller delmoment som svampodling, 
livsmedelshantering, bakning och marknadsföring. Med 
fördjupade kunskaper ökar möjligheterna för ungdomarna 
att skapa sig arbeten. Det gör att de stannar kvar i byarna 
istället för att flytta in till städerna för att få jobb vilket utarmar 
landsbygden. 

Notiser
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RESULTAT OCH NOTISER

Ebba Carlson är projektledare för RådRum. Foto: Anton Eriksson

IMs generalsekreterare Martin Nihlgård var med när 
IMs demokratikampanj startade. Foto: Anton Eriksson

i Jordanien arbetar med stöd av IM och lokala partners för 
att stärka rättigheterna för unga kvinnor och personer med 
funktionsvariationer. Grupperna arbetar med alltifrån att ta 
fram olika policydokument och stötta föräldrar till att göra 
musikproduktioner och gatuföreställningar.

22 kvinnogrupper
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– Vi fortsätter att vara relevanta och ökar både 
vårt engagemang och vår påverkan, summerar 
Simon Marke Gran, som jobbar med Humanium 
Metal.
   Under året har Samlerhuset, ett av Europas främsta 
mynthus, präglat hyllningsmynt till prinsessan 
Dianas minne i metallen. Och sedan några månader 
kan man stödja en fredlig utveckling och arbeta 
för Globala målet 16 (fredliga och inkluderande 
samhällen) när man ritar.  För IMs metall har under 
2021 även omvandlats till kritor.
   Under året har också aktivismen runt Humanium 
Metal växt, och när rörelsen växer ökar också möj-
ligheten att påverka internationellt. Fler involveras 
och det har bland annat ordnats ett hackathon 
– en kreativ digital träff där man försöker hitta 
lösningar på problem – med deltagare från hela 
världen. 
   – Med Humanium Metal har vi hittat en modell  
som fungerar. En modell där vi kan få bort vapnen  
från gatorna och samtidigt stötta människor och 
samhällen som drabbas av våldet, säger Simon 
Marke Gran.
   I processen är IMs partnerorganisationer och 
deras program en högst väsentlig del. Som i El 
Salvador där det pågår flera projekt, bland annat 
med kritorna.
   Om ännu ett år kommer åter mycket ha hänt 
tror Simon:
   – Vi kommer att ha arrangerat nedsmältningar 
av vapen i fler länder, vi kommer att ha nya partners  
och ett ännu större ekosystem av samarbetspartners.
   – Det är det vi arbetar för: att fler ska bli en del  
av den här modellen och lösningen, och att så 
många människor som möjligt ska stärkas.
Text: Amanda Pietersen

IMs initiativ för att minska vapenvåldet globalt, 
Humanium Metal, fortsätter att spridas över jordklotet. 
Det största i år är att vi gjorde vår första vapen-
destruktion i USA. Men mycket annat är på gång.

IMS FREDSMETALL FORTSäTTER 
ATT FÖRäNDRA VäRLDEN

Strax innan denna tidnings pressläggning ägde ännu 
en destruktion av vapen rum, nu i USA. Läs mer om 
det i nästa nummer. Foto: IM/Brian Golding 

Förra julen lanserade IM 
Humanium Metal-armband gjorda i

fredsmetallen samt tygkassar och gåvokort. 
Dessa kan du fortfarande köpa! 

En julklapp för alla som 
önskar en fredligare värld. 
imsweden.org/gavoshop



Ett torg till Brittas ära

1 IMs generalsekreterare Martin Nihlgård.  | 2 Citat på Britta Holmströms torg. | 3 Konstnären Ulrika Sparre står för den konstnärliga gestaltningen. 
Foto: Peter Jigerström

                 en 2 oktober bjöd Linköpings 
                            kommun in till stadsvernissage. 
                            All offentlig konst som uppförts 
                           under 2020 och 2021 skulle visas 
                        upp och invigas. Startskottet var 
invigningen av Britta Holmströms torg invid 
Stångån. Ett femtiotal personer hade lockats dit 
trots det råkalla och mulna vädret. 
   Konstnären Ulrika Sparre har skapat den konst- 
närliga gestaltningen på torget med inspiration  
från IMs grundare Britta Holmström. Här finns  
bland annat installationer i form av citat av Britta 
Holmström som är tillverkade i Humanium Metal. 
   – Jag har länge velat arbeta med metallen och 
när jag fick uppdraget att formge ett torg som är 

uppkallat efter IMs grundare kände jag att cirkeln 
slöts, sade Ulrika Sparre vid invigningen. 
   Utöver citaten har hon även utformat en man-
dala och två snäckor av olika svenska stensorter i 
markläggningen. Mandalan är en slags geometrisk 
form med ursprung i symmetri och finns inom 
många religioner. Snäckan är en symbol som IM 
använt för att symbolisera vikten av att lyssna.
   IM deltog i invigningen av torget med tre re-
presentanter. Först ut var IMs generalsekreterare 
Martin Nihlgård som talade om hur Britta som 
ung kvinna gick i polemik med dåtidens aukto-
ritära krafter, och hur hennes tankar och mod är 
närvarande i IMs arbete idag.
   – Om vi ser på Europa idag så finns det fler folk-

1 32

Precis intill Stångån, bara ett stenkast från Kärleksbron, 
ligger Linköpings nyaste torg. Torget som har fått namnet  
Britta Holmströms torg invigdes den 2 oktober och invå-
narna har fått en plats där de både kan koppla av och 
inspireras av IMs handlingskraftiga och modiga grundare.
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valda rasister än det har gjort sen andra världs-
kriget. Och idag lever färre människor i världen 
i demokratier än 1990 när östblocket föll. På så 
sätt är hennes vilja att stå upp mot de auktoritära 
idéerna en otroligt viktig inspiration: att stärka 
det fria civilsamhället, föreningslivet, som är en 
central del av den demokratiska strukturen, sade 
Martin Nihlgård.
   Många av medlemmarna i IMs lokalförening i  
Linköping var på plats och dess ordförande Gunilla  
Broberg talade om hur Britta Holmström än idag 
är levande i föreningens arbete.  Hon sade också 
att Britta nog inte är lika känd lokalt i Linköping 
som hon är i Lund, men att torget förhoppnings-
vis ska ändra på det. 
   Sist ut var IMs ordförande Anders Kompass.  
Han talade om sina erfarenheter som utsänd på 
FN-mandat till El Salvador, ett land som är hårt 
drabbat av gängrelaterat våld. 
   – Initiativ som Humanium Metal är en viktig 
del i arbetet att skapa bestående trygghet i El 
Salvador. Både genom att stötta våldsdrabbade 
och för att erbjuda ungdomar en annan väg i livet 
än våldet, sade han.  
Text: Anton Eriksson

Ett torg till Brittas ära

4 5 6

4 Invigning av Britta Holmström torg. | 5 Lokalföreningens ordförande Gunilla Broberg. | 6 IMs ordförande Anders Kompass. Foto: Peter Jigerström 

Humanium Metal
Humanium Metal är IMs initiativ för en fredligare 
värld. För att minska vapenvåldet i världen och 
bygga fredliga och hållbara samhällen smälter vi  
ner och förstör vapen. Vi stöttar också människor  
som har överlevt vapenvåld och påverkar besluts- 
fattare att göra något åt våldet. 

Läs mer på imsweden.org

Britta och Linköping
När Britta Holmström (1911–1992) grundade 
IM, som då hette Praghjälpen, 1938 bodde hon 
tillsammans med sin familj i Lund. Året efter 
flyttade familjen till Linköping där de stannade 
till 1953. Hon såg de stora motsättningar som 
fanns mellan olika grupper av arbetslösa ung-
domar i staden och som den handlingskraftiga 
person hon var startade hon Linköpings ung-
domsråd. Syftet var att skapa möten och bygga 
broar mellan människor med olika åsikter och 
bakgrund. Med Britta i täten startade rådet de så 
kallade ”hemgårdarna” som var föregångare till 
dagens fritidsgårdar.

  medmänsklighet nr 5 / 2021   23



24  medmänsklighet nr 5 / 2021

IM-PRISTAGARE 2021

– Det gör mig vansinnig att de människor 
som har minst resurser, makt och möjligheter 
blivit slagträn i debatten och målas upp som 

orsak till dagens samhällsproblem.

Nicolas Lunabba är mannen bakom årets mest omtalade 
sommarprat – och vinnare av IM-priset 2021.

Nicolas står upp för barn 
i försummade områden

Nicolas Lunabba överraskades med IM-priset till Britta Holmströms minne 
och blev hyllad med sång av Julie Chikane. Foto: Ola Richardsson/IM
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         icolas Lunabba ler stort på nästan 
                       alla bilder man ser honom på: till-
                       sammans med sina döttrar, omgiven 
                       av ungdomar eller i samspråk med 
                       kollegor. Men han beskriver sig själv 
som en ”väldigt förbannad snubbe”, och det finns 
mycket i samhället som han är arg på: ojämlik- 
heten som ökar, barnfattigdomen, rasistiska 
strukturer, ungas utsatthet. 
   I sitt sommarprat berättade han hur nitton 
ungdomar som stått honom nära mördats eller 
mördat, och i en tid när många ropar på hårdare 
straff pekar han på utsattheten och ojämlikheten 
som en viktig faktor till att barn blir både offer 
och förövare.
   Sedan många år kanaliserar han sin egen ilska 
och frustration i något positivt: som ledare och 
opinionsbildare på Helamalmö i Nydala, en verk-
samhet som stöttar och stärker ungdomar och  
erbjuder dem såväl måltider som en meningsfull 
fritid.   
   Nydala klassas som ett utsatt område – eller som  
Nicolas föredrar att säga: försummat område.
   – Men jag känner ett lugn här. Jag kan vara mig 
själv. Här kommer ingen att förödmjuka mig.
   Han växte själv upp under knappa omständig-
heter på Linero i Lund. Hans mamma, som var 
ensamstående, dog när han var nitton år, och då 
stod han utan hem också. Han känner att sam-

hället kunde ha gjort mer för honom och kan 
relatera till de svårigheter som många barn på  
Helamalmö tvingas leva med.
   – Men barn idag växer upp i ett mycket tuffare 
samhälle än jag gjorde, understryker han. 

Vad gör dig mest arg?
– Den bristande politiska viljan att åtgärda 
ojämlikheten och fattigdomen. Många tror att vi 
lever i ett fungerande välfärdssamhälle och tänker 
att ”har du det tufft, då har du dig själv att skylla”. 
Den synen hämmar deras vilja att se ojämlikheten 
och göra något åt problemen.
   Nicolas menar att det behövs en politik som 
lever upp till de konventioner vi skrivit under, 
som Agenda 2030 och Barnkonventionen.
   – Och vi måste förstå att människor föds med 
väldigt olika förutsättningar. Några föds väldigt 
nära mållinjen. De som inser det får en mer öd-
mjuk inställning till sina privilegier.
   På Helamalmö försöker de åtgärda de problem 
som ojämlikheten och fattigdomen skapar, men 
också utmana de strukturer som skapar problemen:
   – Annars kan vi inte förändra på lång sikt.
   Nicolas finner det djupt problematiskt att po-
litiska partier idag designar sin politik efter vart 
vinden blåser.
   – ”Lösningar” som handlar om att militarisera 
mer, övervaka mer och spärra in ungdomar mer 
går emot vad all forskning och erfarenhet säger. 
   – Och det gör mig väldigt arg att de mest 
utsatta stigmatiseras och beskylls för att skapa 
samhällets problem. Och barnen får ta de största 
konsekvenserna av samhällets misslyckande.

I sommarprogrammet pratade du om alla 
begravningar av unga du gått på. Vad får 
dig att orka?
   – Alla möten. Med risk för att det låter som 
klichéer: barnen är så nära livet, så närvarande. Man  
känner deras vilja, nyfikenhet och sårbarhet. Deras  
energi och tankar är en ovärderlig källa till kraft. 
   – Vi kollegor på Helamalmö har också en stark 
sammanhållning.  När något händer stöttar vi 
varandra.

Vad har du för planer och drömmar?
   – Personligen: att mina döttrar ska ha det så bra 
som möjligt. Annars: fortsätta jobba med det jag 
gör men utöka det. Jag vill vara med och bidra till 
en förändring i samhället. 
Text: Amanda Pietersen

Läs gärna mer på
imsweden.org/nyheter

N 
Nicolas Lunabba, verksamhetsledare på Helamalmö 
tog emot IM-priset av IMs generalsekreterare Martin 
Nihlgård. Foto: Ola Richardsson/IM



         oronapandemin har fördröjt jäm-
                         ställdhetsarbetet i världen med flera 
                         årtionden.
                             Fler kvinnor än män har förlorat sina 
                          jobb under pandemin och kvinnor 
har tvingats ta ett större ansvar för barnen när 
skolor stängts.
   Majoriteten av dem som jobbat i coronavirusets 
front, inom vården, är kvinnor. Kvinnorna har 
jämfört med männen i en bredare grad känt av de  
negativa effekterna i sina anställningsförhållanden.  
Krisen har belyst hur ovärderligt vårdarbetet är, 
och samtidigt hur dåligt det fortfarande värderas 
i vårt samhälle. Det här syns exempelvis i vårdarnas 
löner och övertid. 
   Ett land som drabbats hårt av pandemins kon- 
sekvenser är El Salvador där IM och Humanium 
Metal samarbetar med lokala organisationer. I El  
Salvador är abort totalförbjudet, vilket slår särskilt  
hårt mot unga och fattiga kvinnor. Abortförbudet  
minskar inte antalet aborter utan leder i stället till  
att tusentals flickor och kvinnor allvarligt skadas 
eller dör i sviterna efter olagliga, osäkra aborter.  

Dessutom leder det till att kvinnor som får 
missfall eller komplikationer i samband med 
graviditet, misstänkliggörs. Först anklagas de för 
att själva försökt göra abort, sedan för mord. 
   Teodora del Carmen Vásquez födde ett dött 
barn, anklagades för abort och dömdes till 30 års 
fängelse för mord. Efter tio år i fängelse släpptes 
hon 2018. 
   Jag träffade Teodora i San Salvador i juli 2018 
när jag på uppdrag av Forum för levande historia  
berättade för henne att hon tilldelats Per Anger- 
priset, svenska regeringens internationella pris för 
mänskliga rättigheter och demokrati. Jag greps av 
hennes mod och engagemang för att få de kvinnor  
som sitter fängslade frigivna och för kvinnors rätt 
att bestämma över sina kroppar.
   För närvarande visas en film om Teodora och 
hennes medsystrars kamp på biografer i Sverige. 
Den heter ”The Seventeen” – se den gärna!
   Vi får nu många nya medlemmar till IM, vilket 
gör oss ännu starkare. Varmt välkomna!
Anders Kompass, 
IMs styrelseordförande

KONTAKT

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

imsweden.org/styrelseKvinnor  
anklagas 
för mord

C

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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Bli medlem
du också!

Året ut kostar ett nytecknat  
medlemskap bara 10 kronor  

för 2021 och 2022. 

Läs mer på  
imsweden.org/medlem



IMs kalendarium hittar du på imsweden.org/kalendarium

Bli 
volontär!
DITT ENGAGEMANG  
BEHÖVS HÄR:

GÖTEBORG 
Vi återupptar pandemipausade verksamheter: läxhjälp, 
tala svenska-kaféer, besök till migrationsverkets 
boende samt beachvolley för nyanlända ungdomar. 
Kontakta goteborg@imsweden.org

STOCKHOLM 
Bli IM Young-ambassadör! Är du 15–25 år och bor i 
Stockholm och vill skapa aktiviteter i frågor som du 
brinner för? Kontakta amanda.windolf@imsweden.org

SVERIGE 
Vill du engagera dig hos IM men bor på en ort där det 
inte finns någon verksamhet? Kanske har du en idé om 
vad du vill göra, något som går i linje med IMs arbete. 
Hör då av dig till oss! Vi vill att IMs verksamheter ska 
finnas på fler platser i landet och söker nu aktiva som vill 
driva dem. Kontakta hanna.ekblad@imsweden.org

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot

DDTTDAAAFADTDTTTTFFTFTADDFTFTTFATTDFTFAATA

20327565

Trollebergsvägen 5
222 29 Lund 

Lokalföreningarnas 
årsmöten 2022
Årsmöte kommer att hållas i:
Falkenberg 15/2, Göteborg 21/2, Jönköping 12/2, 
Linköping 14/2, Lund 16/2, Malmö 1/2, Nyköping 24/2, 
Stockholm 17/2, Umeå 24/2, Växjö 17/2 och Örebro 16/2. 

För mer information håll utkik på 
imsweden.org/lokalforeningar efter årsskiftet eller 
kontakta din lokalförening på ort.lf@imsweden.org

Vill du engagera dig som ledamot i någon av IMs  
elva lokalföreningar? Inför de lokala årsmötena söker  
vi ledamöter, ordföranden och revisorer för att arbeta  
tillsammans med redan invalda förtroendevalda. Du kan 
bo var som helst i landet. Intresserad? Hör av dig!
Kontakta anna.ljunggren@imsweden.org

Tipsa IMs valberedning
IM växer och utvecklas! Nu vill valberedningen ha tips om 
kandidater till IMs nationella styrelse.  
   Vi söker personer med engagemang, styrelsevana och 
erfarenhet från IMs verksamhetsområden. Vi arbetar för att 
det i styrelsen ska finnas en bredd när det gäller kompetens,  
ålder, kön och bakgrund.
   Skicka din nominering senast den 5 mars 2022 till:
valberedningen@imsweden.org



Britta

TIDSKRIFT TALONG 2021

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

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

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

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

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

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

Fyll i och skicka in talongen. Portot är betalt!

….... st Bikort à 200 kr
….... st Getkort à 300 kr
….... st Griskort à 500 kr
….... st Framtidskort à 250 kr
….... st Kvinnogruppskort à 500 kr
….... st Tygkasse Britta med dubbla handtag à 250 kr
….... st Tygkasse Britta med enkla handtag à 99 kr
….... st Tygkasse Urmila med dubbla handtag à 250 kr
….... st Tygkasse Urmila med enkla handtag à 99 kr
….... st Tygkasse Rejoice med dubbla handtag à 250 kr
….... st Tygkasse Rejoice med enkla handtag à 99 kr

Ja, jag vill beställa!

VÄNLIGEN TEXTA!

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

Varje gåvokort/produkt du handlar levereras till din adress 
tillsammans med ett inbetalningskort. En administrationsavgift   
på 20 kr per kort/produkt tillkommer, max 60 kr per beställning.

Eller beställ direkt på imsweden.org/gavoshop
Du kan också ringa 046-560 48 27 för personlig service.

OBS! 
Om du vill ha dina gåvokort före jul behöver      
vi din beställning senast den 16 december.

Varje gåva bidrar till en tryggare framtid för flickor och kvinnor världen 
över och du får en fin julklapp att ge bort till någon du tycker om.
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Den finaste julklappen 
– en trygg framtid

Alla gåvokort har en text om vad gåvan går till och det finns också en länk 
till en webbsida med mer information. Det finns plats för egen hälsning. 
På imsweden.org/gavoshop kan du även beställa digitala kort. 

Honungsbin
Biodling förenar insatser för 
biologisk mångfald med sätt 
att skapa inkomster.

Getter
Utbildning i getskötsel och  
jordbruk bidrar till att skapa 
inkomster och mat på bordet.

En ljus framtid
Med gåvokortet bidrar du  
bland annat till IMs arbete mot 
barnäktenskap världen över.

Kvinnogrupp
Bidra till att kvinnor kan starta 
sparlånegrupper och förbättra  
sin ekonomiska situation. Urmila

Tygkassar med IM-förebilder
Tygkassar som pryds av starka kvinnor  
i IMs arbete. Varje kasse finns i två varianter. 
Läs mer på sidorna 18–19.

Rejoice

Beställ senast 
16 december!

Grisar
En investering i grisar ger 
människor möjlighet att 
försörja sig och sina familjer.


