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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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”IM har gett mig möjligheten att engagera  
mig på ett meningsfullt sätt.”

Vi fortsätter 
kampen för 
demokratin

”Vi stärker unga kvinnor och gör dem medvetna  
om sina rättigheter”

”Vi vill inte ha vapen! De dödar oss och vi måste  
få fram lösningar för att utrota problemet.”

”Kvinnokraft hjälpte mig att hitta nya vägar  
för att ta mig in i samhället.”

MITT IM 

IM:S INTERNATIONELLA VERKSAMHET 

HUMANIUM METAL

IM:S VERKSAMHET I SVERIGE

Det här är numret av Medmänsklighet består av IM:s verksamhetsberättelse för 
2021. Här kan du läsa om vilka förändringar ditt stöd bidrog till under förra året, 
runt om i världen. Inget av det som vi har åstadkommit hade varit möjligt utan 
våra givare, medlemmar, volontärer, samarbetspartners och medarbetare. Varmt 
tack för att du tror på en medmänsklig värld och väljer att ge av din tid och dina 
pengar till IM. Vill du ta del av hela IM:s årsredovisning finns publikationen att 
ladda ner på imsweden.org

När jag skriver detta är Putins fruktans-
värda krig i Ukraina inne på sin fjärde 
vecka. Vi har tack vare vårt långsiktiga 
arbete i regionen kunnat bidra med 

stöd i den akuta situationen. Vårt långsiktiga 
arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, med 
särskilt fokus på kvinnor och ungdomar, i Ukraina 
och Moldavien gör att vi nu är en trovärdig partner 
också under krisen.  
 Vi fanns i Moldavien och Ukraina före kriget, 
vi kommer att finnas kvar där för våra partners 
under kriget och vi kommer att vara med och 
bygga upp demokratin efter kriget. 
    Akutinsamlingar är avgörande för att lindra 
nöden här och nu, men det är inte de akuta 
insatserna som förändrar världen. Det är IM:s 
långsiktiga arbete för en rättvis och medmänsklig 
värld som gör det. Därför är jag trots allt glad att 
få prata om det långsiktiga arbete vi har bedrivit 
under 2021 i den här utgåvan av Medmänsklighet 
som också är vår verksamhetsberättelse. Jag vill 
passa på att lyfta några saker jag är extra stolt över. 
 
• Det outtröttliga arbete som drivs av och för 
unga i Palestina trots det enorma tryck som 
finns. Fredliga organisationer klassas som 
terrorister och stödet från omvärlden lyser med 
sin frånvaro av rädsla för att stöta sig med den 
israeliska staten. 

• Den ständigt pågående kampen med och för 
kvinnor och deras rätt till sin egen kropp och sin 
egen sexualitet. Till exempel i El Salvador där 
rätten till abort 2021 uppmärksammades mycket 
tack vare IM och våra partners. 
  
• Allt det vi och våra partners lärde oss under 
pandemin och hur vi fick kämpa för dem som 
drabbades extra hårt av nedstängningar, som 
kvinnor, personer med funktionsnedsättningar 
och minoritetsgrupper. Till exempel synliggjor-
des kvinnors rätt och behov av att kunna kom-
municera med människor utanför hemmet, som 
annars riskerar att förvandlas till ett fängelse. 
 
• Hur IM genom Humanium Metal blev en tyd-
lig röst mot vapenvåld också i USA, där tillgång 
till vapen ofta ses som den enkla lösningen på 
komplexa problem. Där vi menar att tillgången 
till vapen i stället är ett av grundproblemen.

• Sist men inte minst uppmärksamheten kring 
vårt allt viktigare långsiktiga mål om stark demo-
krati som grunden för fattigdomsbekämpning. 
Där IM:s lokalföreningar fyllde många städer 
med hjärtan och viktiga samtal.  

Arbetet för en rättvis och medmänsklig värld går 
vidare, välkommen med! 

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

LEDARE
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Anand Marandi
Medarbetare IM:s partner Samvad i Indien

Genom IM har jag fått möjlighet att utbilda 
mig inom ledarskap. Jag känner mig säkrare 
i att tala inför folk och har lärt mig hur jag kan 
mobilisera och leda grupper. Dessa färdighe-
ter använder jag nu för att stötta och stärka 
kvinnogrupper så att de kan hitta alternativa 
inkomstkällor, som till exempel svampodling, 
för att kunna försörja sig.

Susanne Börjegren
Ordförande IM Umeå

Jag tror att IM bidragit till att visa Umeå att 
civilsamhället är starkt och att vi står tillsam-
mans. Samverkan med andra organisationer 
var och är en prioriterad fråga för oss som 
lokalförening. Vi är många som till exempel 
arbetar med integrationsfrågor och i det 
politiska klimat vi befinner oss är det oerhört 
viktigt att visa på alternativa lösningar.

Jacqueline Duerre
Medarbetare Humanium Metal

Jag tycker om att IM utmanar sig själv att bli 
en bättre organisation och en bättre partner 
till de organisationer och nätverk vi jobbar 
tillsammans med globalt. IM uppmuntrar 
oss att verkligen våga och jag kan se hur IM 
förbättras som organisation genom att våga 
mer och agera snabbt och agilt på förändra-
de omständigheter. 
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Sara Garcia
Medarbetare IM:s partner La Agrupación 

Ciudadana de la Despenalización  
del Aborto i El Salvador

Jag associerar IM med solidaritet. IM är 
en följeslagare som har funnits där när det 
behövts som mest för att lyfta frågor om 
kvinnors frihet och sprida deras berättelser. 
Kvinnors situation är inte en prioritet för 
regeringen, de vill inte prata om könsbaserat 
våld eller om den oerhört hårda abortlagstift-
ningen. Det gör att IM även i fortsättningen 
behövs i vårt arbete. I arbetet mot abortlag-
stiftningen har IM:s stöd varit särskilt viktigt, 
inte minst i fallet med Case Manuela, ett fall 
som togs till Interamerikanska domstolen för 
mänskliga rättigheter i Costa Rica. 
 I El Salvador går demokratin bakåt och den 
internationella solidariteten och stödet från 
IM är därför nödvändigt för att vi ska komma 
framåt och kunna förändra.

Vad brinner du för?
Kvinnors rättigheter och att vara en 
del av en feministisk rörelse som
försöker förändra historien.

Frida Öhren
Ambassadör IM Young Stockholm

IM betyder mycket för mig! Jag har länge känt 
att jag vill engagera mig i frågor som är viktiga 
för mig, men inte partipolitiskt. Därför känns 
det underbart att jag både kan få engagera mig 
och träffa andra som vill engagera sig genom 
IM. Jag tror att väldigt många ungdomar 
verkligen vill engagera sig men inte riktigt vet 
hur mycket och vad som bör göras. Då är IM 
perfekt, både för engagemang och vägledning. 

Ulla-Britt Krantz
Volontär IM Jönköpings språkcafé 

Så som det ser ut i världen, med ett antal län-
der där demokrati och jämställdhet ifrågasätts 
och ”sätts ur spel”, är det mer än angeläget att 
vara ihärdig i arbetet för jämlikhet och demo-
krati. Och med tanke på händelserna i Ukraina, 
får vi aldrig ge upp tron och kampen för 
demokrati och jämlikhet. Därför är IM:s arbete 
lika viktigt idag som när Britta Holmström reste 
i väg för att bistå människorna i Europa 1938.

Cynthia Simkonda
Medarbetare IM:s regionkontor i Södra Afrika

IM är en plattform som vi kan använda för att 
skapa en positiv förändring i vårt samhälle, 
en stark kraft i frågor som rör kampen mot 
fattigdom, utanförskap och ojämlikhet. Ett 
exempel på vilken skillnad IM:s stöd har gjort 
under året är att en skola i Nchelenge-distrik-
tet i Zambia efter påverkansarbete fick statligt 
bidrag till att skaffa bänkar till eleverna, som 
dittills fått sitta på golvet under lektionerna. 
 Ett särskilt starkt minne är från december 
2020, när IM och Humanium Metal hade 
en destruktion av illegala vapen, mitt under 
covid-19. För mig tydliggjorde det att man 
även under svårigheter och utmaningar kan 
hitta sätt att enas och hitta lösningar för de 
stora problemen i världen.

Vad brinner du för?
Ekonomisk egenmakt för kvinnor och unga.

Ahlam Tarayra
Medarbetare IM:s partner 

Musawa i Palestina 

IM stöttade Musawa när vi led brist på  
finansiering både på grund av coronapande-
min och för att vi vägrade att låta myndighe-
terna blanda sig i vår verksamhet. Tack vare 
stödet kunde vi utöka antalet medarbetare 
och stärka vårt arbete med att övervaka att 
lagar efterlevs och mänskliga rättigheter 
respekteras. Både israeliska och palestinska 
myndigheter motarbetar organisationer som 
arbetar för mänskliga rättigheter. Musawa var 
2021 en av få organisationer där medlemmar-
na har höjt rösten för att försvara mänskliga 
rättigheter och lagar. IM:s stöd har varit 
avgörande för att vi ska kunna göra detta. IM 
agerar som ”riktiga” partners. Det känns som 
om vi har ett jämlikt förhållande och inte en 
relation där den ena parten ger och den andra 
bara tar emot.

Vad brinner du för?
Rättvisa och frihet för alla i Palestina.

Gabi Björsson
T.f. ordförande IM:s styrelse

IM har gett mig möjligheten att engagera 
mig på ett meningsfullt sätt, att använda 
mina kunskaper och erfarenheter och att 
känna mig nyttig. Jag tror att just under 
2021 var IM:s förmåga till flexibilitet till stor 
nytta för våra samarbeten runt om i världen 
och i Sverige. Att vi snabbt kunde ställa om 
till andra former av kommunikation och sam-
arbeten måste ha haft stor betydelse för våra 
partners och för rättighetsbärarna. 

Mitt IM
Vad betyder IM och IM:s stöd för människor som på olika sätt 

är engagerade i organisationen? Vi frågade nio personer som 

har olika roller inom IM och här är deras svar.
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Det här är IM
IM är en idéburen medlemsorgani-
sation som arbetar globalt i samar-
bete med andra för en rättvis och 
medmänsklig värld. Vi kämpar för 
en värld där människor av egen 
kraft kan ta sig ur fattigdom och 
utanförskap. Det gör vi genom att 
mobilisera och stärka människor 
och grupper som kämpar för jäm-
likhet och demokratisk utveckling. 

IM har under 2021 arbetat tillsammans med partnerorganisationer 
och andra aktörer i femton länder världen över. Vi bildar nätverk, 
delar kunskap och bidrar med finansiellt stöd.

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

Vi bidrar till 
fem Globala mål

För att nå vår vision arbetar vi för 
att människor som lever i utsatthet 
ska kunna vara med i samhället 
på lika villkor och ha möjlighet att 
försörja sig och utvecklas. Vi arbe-
tar också för att människor ska ha 
möjlighet och frihet att organisera 
sig för att skapa hållbar samhälls-
förändring, utan att mötas av hot 
eller våld.

Vår vision
En rättvis och 
medmänsklig värld.

Kort om IM
• IM grundades 1938 och 
är religiöst och partipolitiskt 
obunden.

• IM är en medlemsorgani-
sation där lokalföreningarna 
utgör stommen i medlems-
demokratin.

• IM är en antirasistisk och 
feministisk organisation.

Vårt uppdrag
Att bekämpa fattigdom 
och utanförskap.

Kvinnor och 
ungdomar i 

centrum – för 
starka samhällen 

och en jämlik 
framtid.

15 länder 

Över 200 samarbets-
partners globalt 

(114 i Sverige + 101 
internationellt)

Omkring 500 
volontärer i Sverige

5 250 medlemmar 
(964 fler än 

föregående år)

11 lokalföreningar

Rose Thaundi i Malawi är med i en sparlånegrupp 
som organiseras av IM:s partner Wolrec. Hon 

har kunnat starta en egen verksamhet och kan nu 
försörja sig och sin familj. Foto: Malin Kihlström

Guadalupe Conte Fabian och Mishell 
Figueroa Peret i Guatemala deltar i IM:s 
partner Incidejovens utbildningar som rör 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Foto: Erik Törner

Saroj Natuwa tillhör en marginaliserad 
folkgrupp i södra Nepal. Med stöd från IM 
har hon och de andra i byn fått tillgång till 

de sociala tjänster de har rätt till i samhället. 

Foto: Malin Kihlström



De sprider kunskap om ungas rättigheter
 – Som kvinna i El Salvador kontrolleras du hela tiden – vad du gör, vad du har på dig, vad du vill 
bli. Det är väldigt svårt att bestämma över sin framtid eftersom familjen, speciellt männen, hela 
tiden vill ha kontrollen, berättar 23-åriga Fátima Chicas Vásquez.

El Salvador är ett av de länder i Latinamerika där ojämlikheten mellan könen är som störst. 
Statistiken över sexuellt våld och kvinnomord är alarmerande hög och den stränga abortlagstiftning-
en kan ge upp till femtio års fängelse. IM arbetar tillsammans med partners för att stärka kvinnors 
rättigheter i landet och genomför påverkansarbete för att förändra lagar.

Fátima har sedan flera år tillbaka arbetat för IM:s partner Red Coincidir, en organisation som ar-
betar för jämställdhet genom att organisera och utbilda unga kvinnor. Fátima började som volontär 
och deltagare i olika aktiviteter, och idag arbetar hon med att själv hålla i utbildningar.

– Vi stärker unga kvinnor och gör dem medvetna om sina rättigheter och hur de ska kunna 
utkräva dem. De sprider sedan kunskaperna vidare i sina byar och sina familjer, vilket skapar lång-
siktig förändring. Många börjar även engagera sig politiskt. Vi ungdomar börjar få en bild av vilken 
framtid vi vill skapa i landet, säger Fátima.

Text: Fátima Chicas Vásquez och Malin Kihlström

Stärkta kvinnor driver 
utvecklingen tillsammans
I Guatemala är mayakvinnor dubbelt diskriminera-
de, de missgynnas för att de är maya och för att de är 
kvinnor. Här arbetar IM:s samarbetspartner Coindi för 
att organisera, utbilda och stärka mayakvinnor så att de 
kan ta plats och påverka sin situation både i hemmet 
och i samhället. 

I en vackert utsmyckad byggnad i Solola i Guatemala 
ligger Coindis huvudkontor. Väggarna pryds av tradi-
tionella mayamotiv, en signal om att man här är stolt 
över det historiska och kulturella arvet. Organisationen 
leds av Leonicia Pocop Sakoj.

– Vårt mål är att på alla vis vi kan bekämpa rasism, 
diskriminering och ojämlikhet. Vi vill förändra lagar och 
regler, attityder, värderingar och beteende, säger hon som 
en programförklaring till vad Coindi är och gör.

Omfattande diskriminering
Denna ambition kräver att man jobbar med flera per-
spektiv samtidigt. Guatemala lider både av ett omfat-
tande förtryck av kvinnor och en stor diskriminering av 

Central- 
amerika

mayabefolkningen, och därför är det just mayakvinnor 
som utgör den viktigaste målgruppen för såväl Coindis 
som IM:s insatser.
 – Vår metod är främst baserad på att organisera lokala 
kvinnogrupper och idag har vi 39 sådana grupper runtom 
i provinsen Solola, berättar Leonicia.
 För att motivera och engagera kvinnor att starta och 
driva grupperna har de ett utbildningsprogram inom 
politisk organisering. Det politiska inslaget är inte vad vi 
i Sverige kanske spontant tänker på som politiskt. Mycket 
handlar om sexuell hälsa och rättigheter. Att inte våld 
i hemmet ska tillåtas. Att inte bli bemött med öppen 
rasism i kontakt med myndigheter. Att inte få sin mark 

beslagtagen. Att inte tvingas leva med förgiftat grundvat-
ten. Allt detta är politik.

Radikal förändring 
– Kvinnorna som har gått våra utbildningar får diplom 
inom mänskliga rättigheter, politisk kultur och sexuell 
hälsa och rättigheter. De flesta är med i en kvinnogrupp 
eller vill starta en själv, förklarar Leonicia.
 En av de kvinnor som har påverkats i grunden av Coin-
di är Rosa Yax Vazques som nu leder en kvinnogrupp 
med över tjugo medlemmar utanför Solola. 
 – Det var svårt i början, men till slut lyckades jag ta mig 
hemifrån för att besöka Coindi. Jag var rädd och förvirrad, 

 
  

5 119 
personer
 
i El Salvador och Guatemala har 
genom utbildningsinsatser fått 
ökade kunskaper om bland annat 
sexuell hälsa och rättigheter, vålds-
prevention och om hur våld mot 
kvinnor och hbtqi-personer ska 
rapporteras.

23 kvinno-
grupper 
har startats i Guatemala och 
El Salvador. I grupperna skaffar sig 
kvinnorna ökade kunskaper om 
sina rättigheter, om ekonomi och 
om frågor som rör sexuell hälsa.

Fátima Chicas Vásquez är en 
av många unga som kämpar för 

jämställdhet i El Salvador.
Foto: Alvaro Urquilla 

jag brukade ju aldrig lämna hemmet förut, minns Rosa.
 Idag tar Rosa plats, är stolt och engagerad. Samma 
sak med de andra kvinnorna i gruppen. Resultatet? En 
dramatisk minskning av våld i hemmet och en ökning av 
kvinnornas intäkter genom olika inkomstgenererande 
initiativ. Och mycket, mycket annat.
 Rosa själv är förändrad. 
 – Var är den gamla Rosa? Jag känner inte igen den 
Rosa! Hon är borta! säger hon och skrattar.

Text: Erik Törner

”Vårt mål är att på alla 
sätt bekämpa rasism, 
diskriminering och 
ojämlikhet.”

13 kvinnor
 
i El Salvador har sedan 2020 
frigivits efter att ha suttit oskyldigt 
dömda för mord efter missfall. 
Frigivningarna har möjliggjorts 
av IM:s partners genom 
påverkansarbete och juridiska 
processer.
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Esmeralda Mejia i San Salvador är 
en tjej med många strängar på sin 
lyra. Hon arbetar i det familjeägda 

matståndet, hon studerar internationella 
relationer på universitetet och på fritiden 
är hon en aktivist som tar ton mot va-
penvåldet i samhället. Men så har det inte 
alltid varit. 
 – Jag var en ung kvinna som var 
ganska isolerad. Jag hade problem att 
prata med folk och speciellt att tala 
inför folkmassor, säger Esmeralda. 

Det var när hon fick höra om IM:s 
initiativ Humanium Metal som en 
gnista tändes inom henne och livet 
började förändras. 

En plantskola för social 
förändring i El Salvador

– Jag såg vilken inverkan Humani-
um Metal hade på samhället omkring 
mig. Det gjorde mig intresserad.

Till en början var hon osäker på om 
hon hade en plats inom Humanium 
Metal, men hon förstod snabbt att 
hennes engagemang var lika välkom-
met som någon annans. Hon beskriver 
hur människorna i Humanium Metal 
litade på den där blyga tjejen som nu 
blommat upp. 

Via sitt engagemang har hon fått träf-
fa fler aktivister i närområdet och hon 
känner sig upprymd över att få vara en 
del av det hon kallar ”en plantskola för 
social förändring i El Salvador”.

– Tidigare har ungdomar bara varit 
tysta och accepterat orättvisorna. Nu 
tar vi plats i rätt forum och med starka 
argument.

Esmeralda säger att hon fortfaran-
de kan uppfattas som tystlåten vid en 
första anblick, men när det kommer till 
frågor om rättvisa är hon inte rädd för 
att höja rösten.

– Vi vill inte ha vapen! De dödar oss 
och vi måste få fram idéer och lösning-
ar för att utrota problemet, säger hon.

Text: Diana Valle och Anton Eriksson

Humanium Metal är IM:s initiativ för en fredligare värld som lanserades 
2016. För att minska vapenvåldet och bygga fredliga och hållbara sam-
hällen smälter vi ner beslagtagna illegala vapen i samarbete med regering-
ar och lokala myndigheter. Av metallen kan företag skapa nyttoföremål 
som exempelvis klockor, armband och pennor. De intäkter som Humani-
um Metal genererar går tillbaka till IM:s lokala partnerorganisationer och 
används för att stötta människor och samhällen som är hårt drabbade av 
vapenvåld. Tillsammans med lokala partnerorganisationer hjälper vi över-
levare med rehabilitering och sociala insatser. Samtidigt bedriver vi ett 
globalt påverkansarbete för att beslutsfattare ska agera mot vapenvåldet.

Det här är 
Humanium 
Metal

HUMANIUM METAL

Esmeralda Mejia engagerade sig i 
IM:s initiativ Humanium Metal 

och är nu en aktivist som står upp 
mot vapenvåldet i samhället.

Foto: Iván Castro

Vapen smältes 
ned i USA

Nominerad till 
fredspris

Unik medalj

För femte året i rad genomförde Humanium  
Metal en vapendestruktion. Denna gång skedde  
det i den amerikanska delstaten Maine. USA är ett 
av de länder där flest vapen florerar i samhället, 
men utöver det är det också många vapen som 
letar sig utanför landets gränser. Cirka 80 procent 
av alla illegala vapen som finns i Centralamerika 
kommer ursprungligen från USA. 

Humanium Metal nominerades 2021 till Billion Acts of Peace 
award. Billion Acts har själva blivit nominerade till Nobels 
fredspris åtta gånger. Humanium Metal valdes ut som en kan-
didat till priset bland de närmare 10 miljoner fredsåtgärder som 
Billion Acts registrerade under 2021. 

Den 11 november var en historisk dag. På det norska 
myntverket i Kongsberg präglades den allra första medaljen 
i Humanium Metal. I partnerskap med norska myntverket 
och Samlerhuset kan myntsamlare nu utöka sina samlingar 
med en unik medalj i världens mest värdefulla metall. In-
täkterna från försäljningen går tillbaka till arbetet med att få 
bort vapen från gatorna och stötta människor och samhäll-
en som drabbats av vapenvåldet.

Den första i sitt slag, med-
aljen i Humanium Metal 
som i höstas tillverkades 
på det norska myntverket  
i Kongsberg.
Foto: Anton Eriksson

Foto: Brian Goldling
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Tillsammans för 
barns rättigheter 
Jordanien har skrivit på Barnkonventionen, men 
implementeringen är långt ifrån perfekt. Många 
organisationer är oroade av det bristfälliga skyddet 
för barns rättigheter och under 2021 bestämde sig 
en nystartad koalition under ledning av IM:s sam-
arbetspartner King Hussein Foundation (IRCKHF) 
för att agera.

I Barnkonventionen finns en artikel som upp-
manar civilsamhällesorganisationer inom länder att 
själva skriva alternativa rapporter och samla fakta 
om situationen för barnen i landet. De så kallade 
skuggrapporterna gör det svårt för stater att förskö-
na eller dölja missförhållanden.

Denna artikel utnyttjades av koalitionen som 
under året tog fram en kraftfull och tydlig alternativ 
rapport. Ett viktigt inslag var att göra barnens röster 
hörda. Därför bjöds ett stort antal barn in att delta 
i aktiviteter på flera platser i landet. I aktiviteterna 
användes ett anpassat språk och kreativt skapande 
för att få fram barnens åsikter. 78 barn mellan 10 
och 13 år deltog. Bland dem fanns både flickor och 
pojkar, och barn både med och utan funktionsvariation.

Barnens åsikter och synpunkter, önskemål och 
förhoppningar, teckningar och figurer samlades i ett 
särskilt material som lämnades över till den ansvari-
ga myndigheten. Tillsammans med detta följde även 
organisationernas egna slutsatser, forskningsrappor-
ter och resultat – allt sammanställt i en omfattande 
och oberoende skuggrapport om läget för barns 
rättigheter i Jordanien.

Arbetet med att bevaka hur myndigheterna kom-
mer att agera börjar nu.

Text: Duaa Ajarmeh och Erik Törner
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Teater för en bättre framtid
I Palestina bidrar IM:s partner Al-Harah Theater till en 
positiv samhällsförändring genom att skapa medveten-
het kring politiska, ekonomiska och sociala frågor. De 
erbjuder teaterutbildning och säkra plattformar där ung-
domar kan träffas och diskutera utmaningar och behov. 

Det finns en märklig motsägelsefullhet för ungdomar 
som växer upp i Palestina. De är å ena sidan ofta välut-
bildade och har en välinformerad bild av sin omvärld. 
Å andra sidan har de begränsade möjligheter att arbeta, 
planera sin framtid, göra karriär och förverkliga sina 
drömmar. Arbetslösheten är stor och rörelsefriheten be-
gränsad. Mycket av detta beror på den israeliska ockupa-
tionen och kontrollen över de palestinska områdena.

Ungdomar får uttrycksmöjligheter
Just dessa begränsningar och vardagliga problem försö-
ker IM:s partner Al-Harah Theater adressera genom att 
ge ungdomar möjlighet att uttrycka sig och få utlopp 
för sin kreativitet. Samtidigt kan man prata om känslor 
samt frågor som är både personliga, offentliga, ekono-
miska, sociala och politiska. Målet är att skapa en bättre 
framtid för ungdomar och ett bättre samhälle i Palestina.

Al-Harah Theater ligger i Beit Jala, Bethlehem. Två av 
ungdomarna som utbildats där är ”Bröderna Bannoura” 
som de kallar sig – Munther och Abdallah Bannoura. 
De blev engagerade hos Al-Harah och fick utlopp för 
både energi och kreativitet. Efter mycket träning och 
många övningar började de skriva och regissera en egen 
standup-föreställning, som tacklar många av de brinnan-
de aktuella frågorna i Palestina. En show som de nu har 
framfört inte bara för tusentals besökare utan som till 
och med har sänts i tv.

Det finns många fler exempel. Haneen Korraz från 
Gaza som har blivit en framgångsrik tecknare. Hon har 
gjort animerad film och spritt sin kunskap vidare genom 
animationskurser för barn. Ihab Zablah som har lärt 
sig göra scenkläder och var med och skapade Yalla Yalla 
Street Festival. Wafa Al-Azzeh och Safieh Jadallah som 
tillverkade och reparerade dockor åt dockteatern på sam-
ma festival. Ma’moun Al-Hreimi som fick uppdrag som 
mediakoordinator på Palestine International Theater 
Festival for Children and Youth. Hadeel Takrouri som 
har blivit skådespelerska.

Alla de här ungdomarna bidrar, med stöd från  
Al-Harah Theater, på olika sätt till sitt eget och sitt  
samhälles välmående. 

Text: Erik Törner 

Mellanöstern

Hos Al-Harah Theater i Palestina får barn 
och unga möjlighet att uttrycka sig och 
prata om ämnen som ligger dem nära. 
Foto: Haneen Korraz

 
  

15 ungdomar 

i Gaza har fått utbildning i digitalt 
påverkansarbete och har under året 
producerat och genomfört fem 
digitala projekt som rör ungdomars 
situation i Gaza.

78 barn 
med och utan funktionsnedsättningar i 
Jordanien har deltagit i utbildningar där  
de har tränat sig i att uttrycka sina tankar 
och känslor kring barns rättigheter.

182 
ungdomar  

med funktionsnedsättningar i Jordanien 
har genom utbildningar fått ökade 
kunskaper kring sina rättigheter när det 
gäller trakasserier på arbetsplatser.
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Mobilmasten 
öppnade dörrarna 
till världen
För kvinnorna i Nijmula – en liten 
bergsby i Uttarakhand i Indien – har 
en mobilmast blivit nyckeln till en helt 
ny tillvaro. Deras gemensamma strävan 
blev en succé och tillsammans har de 
drivit fram en djupgående förändring i 
sitt samhälle. 

I den avlägsna byn har det aldrig 
funnits någon mobiltäckning. När-
maste mast finns tolv kilometer bort 
och myndigheterna har förbisett byns 
behov. Traditionellt har mobiler tillhört 
männen i byarna och de har bara kun-
nat använda dem när de har åkt i väg 
för att jobba i andra byar. För kvinnor-
na, som haft sitt jobb i hemmet och i 
markerna däromkring, har mobiltele-
foner och tillgång till internet varit en 
utopi. Tills nu.

Pandemin blev avgörande
Covidpandemin blev en vändpunkt 
som synliggjorde kvinnornas behov 
att kommunicera med omvärlden. 
Människor blev fast i hemmen och 
tvingades förlita sig på information i 
olika kanaler. Men i Nijmula fanns det 
inga möjligheter att få uppdateringar 
om smittspridningen eller att få infor-
mation från myndigheterna.

– När pandemin nådde sin topp 
förstod vi kvinnor vikten av fungerande 
kommunikation. Människor dog och 
vi kunde inte ringa efter hjälp. Skolor-
na stängde, men våra barn kunde inte 
delta i distansundervisning, berättar 
Munni Devi, en kvinna i byn.
 Den lokala IM-stödda kvinnogrup-
pen bestämde sig för att kämpa för 

sin rätt att få tillgång till kommunika-
tion och pratade ihop sig med andra 
kvinnogrupper och socialarbetare i 
närheten. 

Påverkade myndigheterna 
Med gemensamma krafter skrev de ett 
brev till ett privat kommunikationsfö-
retag och berättade om det akuta beho-
vet av mobilt nätverk och tillgång till 
internet. De pratade med lokala myn-
digheter och tjänstemän. Och deras 
ansträngningar gav resultat. Efter ett 
och ett halvt år beslutade myndigheter-
na att en mobilmast skulle installeras i 
byn och det privata företaget sponsrade 
installationen. 

– Det är en helt revolutionerande 
förändring för oss. Många av oss har nu 
skaffat mobiltelefoner och vi som inte 
kunde siffror tidigare har lärt oss så att vi 
kan slå telefonnummer, berättar Yamuna 
Devi som är med i kvinnogruppen.

Digitala möten blir möjliga
Mobilkommunikationen har öppnat 
många nya dörrar. Ungdomarna i byn 
får tillgång till sociala medier och kan 
leta information om utbildning och 
karriärmöjligheter. Barn kan delta i dis-
tansundervisning. Kvinnorna kan delta 
i möten och utbildningar online.

– Tidigare var det ett stort problem 
bara att få möjlighet att ringa ett 
vanligt telefonsamtal. Nu kan vi göra 
många saker med mobilen. Vi kan 
enkelt samla kvinnor till möten eller 
skicka pengar till någon i Delhi. Vi kan 
få nyheter om pandemin eller ansöka 
om ett bidrag från myndigheterna – 
allt kan göras genom en enda mobilte-
lefon, säger Munni Devi och ler.   

Text: Fakhruddin Sheik 
och Malin Kihlström

Samarbete mot 
barnäktenskap gav 
resultat
Trots att barnäktenskap är olagliga 
i Nepal gifts 26,3 procent av barn 
mellan 10 och 18 år i landet bort. I två 
av de fattigaste distrikten i de södra de-
larna av landet, Kapilvastu och Dang, 
är siffran ännu högre. 

Att bli bortgift i tidig ålder är ett 
oerhört trauma som påverkar resten av 
livet. Förutom att barnäktenskap leder 
till sexuella övergrepp och tidiga gravi-
diteter för det också med sig att barnen 
oftast inte får gå i skolan. Det skapar en 
ond cirkel av fattigdom som påverkar 
även kommande generationer.

För att förhindra barnäktenskap 
krävs djupgående förändringar av 
strukturer och riktade insatser mot 
fattigdom. I Kapilvastu och Dang arbe-
tar fem av IM:s partnerorganisationer 
tillsammans för att skapa förändring i 
frågan. Organisationerna samarbetar 
med kommuner och lokala myndighe-
ter för att utveckla lagförslag och stra-
tegier – och för att se till att befintliga 
lagar följs.    

Genom återkommande möten och 
diskussioner kunde partnerna under 
2021 arbeta fram ett nytt lagförslag 
som gick ut på remiss. I dagsläget har 
tre kommuner godkänt och klub-
bat igenom förslaget och ytterligare 
tre väntas göra det inom kort. IM:s 
partner stöttar nu kommunerna i deras 
budgetarbete för att se till att lagen 
implementeras genom olika aktiviteter 
som till exempel påverkansmöten med 
föräldrar och socialarbetare.

Text: Indira Thapa och Malin Kihlström

Sydasien

Genom att delta i en vuxenutbildning 
som organiseras av IM:s partner 
SSDC i Nepal har Laxmi Kurmis 
självförtroende ökat.

”Tidigare kände jag inte till mina rättig-
heter. På utbildningen har jag lärt mig att 
skriva, prata inför folk och ta kontakt med 
myndigheter. Jag har fått kunskaper om 
barnäktenskap och könsbaserat våld och 
nu höjer jag min röst, inte bara för min 
skull utan för alla kvinnor och flickor i byn. 
Nu vet jag också hur viktigt det är att alla 
mina barn, inte bara mina söner, får en bra 
utbildning.”

135 ungdomar
 
som tillhör marginaliserade grupper eller 
har funktionsnedsättningar har certifierats 
i ett arbetsmarknadsprogram i Indien. De 
har nu ökat sina möjligheter att hitta jobb 
och försörja sig.

20 % ökade 
den årliga hushållsinkomsten i snitt för 
890 marginaliserade kvinnor i ett område 
i Indien efter att de deltagit i IM-stödda 
utbildningar i biodling och mjölkproduktion. 

103 nya 
kvinnogrupper
 
i södra Nepal har organiserats med stöd 
av IM under året. I grupperna samlas 
kvinnor för att lära sig om rättigheter, 
juridik och ekonomi – och om hur de 
gemensamt kan arbeta mot könsbaserat 
våld och barnäktenskap.

Kvinnorna i 
Nijmula i norra 
Indien gick ihop 
och fick myndighe-
terna att sätta upp 
en mobilmast i byn.

Foto: Fakhruddin 
Sheik

Foto: Bhadra 
Kumari Shahi  
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demokratin
FÖR 16:E ÅRET I RAD backade demokratin i världen under 
2021. Pandemin, ekonomisk instabilitet och våldsamma 
konflikter har banat vägen för auktoritära ledare som i många 
fall inte drar sig för att använda våld för att tysta oppositio-
nella röster och demokratiska rörelser. Aktivister har kastats i 
fängelse, torterats och till och med mördats. IM arbetar för att 
stärka de röster runtom i världen som kämpar för demokrati 
och mänskliga rättigheter. Här är några exempel på hur det 
arbetet ser ut.

Ett mörkt år för
Institutet EIU (eiu.com) rankar 
varje år världens länder i ett 
demokratiindex där man bland 
annat mäter indikatorer som 
fria val och medborgerliga  
fri- och rättigheter. Enligt 
indexet har mer än en tredjedel 
(37,1 %) av världens länder 
auktoritära regimer. Siffrorna 
visar var i indexet länderna i 
IM:s verksamhetsområden 
är placerade.

    Full demokrati

Sverige    4

    Bristfällig demokrati

Indien    46 
Rumänien   61
Moldavien   69

    Hybridregim

Malawi    78
El Salvador och Zambia  79 
Ukraina    88
Guatemala   99
Nepal    101

    Auktoritär regim

Palestina   109
Libanon   111
Jordanien   118
Swaziland (eSwatini)  128
Zimbabwe   133

Sydasien
I Nepal och Indien arbetar IM 
med organisationer som stärker 
de mest utsatta grupperna som 
daliter, madhesi, människor 
med funktionsnedsättningar, 
migrantarbetare och fattiga bönder. 
Genom utbildningar och organisering 
får människor ökade kunskaper som 
gör att de vågar höja sina röster, kräva 
sina rättigheter och vara med och ta 
beslut. IM arbetar också för att stärka 
rättssäkerheten för utsatta grupper.

Sverige
I Sverige arbetar IM med att 
stärka utsatta grupper, exempelvis 
nyanlända kvinnor, så att de får 
kunskaper om sina rättigheter och 
möjlighet att delta i den svenska 
demokratin. Genom projekt som IM 
Young uppmuntras ungdomar att 
göra sina röster hörda och ta plats i 
beslutsprocesser. IM:s lokalföreningar 
har genomfört en demokratikampanj 
under året.

Södra Afrika 
I Malawi, Zambia, Zimbabwe och 
Swaziland driver IM ett regionalt 
program med syfte att öka utrymmet 
för civilsamhället. Det finns 
positiva tendenser både i Malawi 
och Zambia. Genom ömsesidigt 
lärande och kunskapsutbyte 
stärks organisationerna som är 
med för att kunna arbeta för en 
demokratiseringsprocess och för 
att de ska kunna föra fram utsatta 
gruppers röster i samhället.

Mellanöstern
Jordanien, Palestina och Libanon 
delar många utmaningar när det kom-
mer till utrymmet för civilsamhället att 
verka. IM kämpar för att kvinnor och 
människor med funktionsnedsättning-
ar ska ses som fullvärdiga medlem-
mar i samhället och kunna ta del av 
sina rättigheter. Unga människor ses 
som viktiga aktörer för att förändra 
samhället i demokratisk riktning och 
därför fokuserar många av projekten i 
landet på att stärka och utbilda dem.

Central- 
Amerika
Regionen präglas av fattigdom, 
våldsamma konflikter och sociala 
orättvisor. IM arbetar för att 
stärka demokratiska rörelser i 
länderna genom att arbeta med 
kvinnor, ungdomar, människor 
med funktionsnedsättningar och 
urfolk för att göra det möjligt för 
dem att höja sina röster och delta i 
samhällsutvecklingen. IM:s partners 
är också involverade i att förbättra 
och utveckla ländernas lagstiftningar 
och att skydda aktivister som kämpar 
för mänskliga rättigheter.

Östra Europa
Korruption och statens bristande 
ansvar mot medborgarna motverkar 
de demokratiska rörelserna i län-
derna. IM arbetar tillsammans med 
civilsamhällesorganisationer för att 
stärka utsatta grupper och öka deras 
deltagande i beslutsprocesser, och 
öka medborgarnas förmåga att ställa 
krav på myndigheter. 



 

Södra  
Afrika
Befolkningen fick vaccin 
– tack vare två unga killar
Kudakwashe Parakinyu och Tinashe Gwena, två ung-
domar från byn Gwaze i Zimbabwe, besökte en hälso-
vårdscentral för att få vaccin mot covid-19. Men det 
visade sig att det inte fanns något vaccin tillgängligt. 

Ungdomarna såg det som ett misslyckande av Zim-
babwes regering att den inte ordnat vaccin till sina invå-
nare. Stärkta av den utbildning i medborgardeltagande 
som de nyligen gått i IM:s partner Zimcodds regi krävde 
de svar om varför. 

I regionen de bor i finns 32 byar med en sammanlagd 
befolkning på cirka 20 000 människor. Kudakwashe och 
Tinashe började ställa frågor om när vaccinerna skulle 
komma till kliniken. Men de fick inte veta någonting, 
inte ens den ansvariga sjuksköterskan kunde besvara 
deras frågor. 

Ungdomarnas förfrågan och konfrontering på hälso-
vårdscentralen fångades på en film som sedan blev viral. 
När polisen såg videon bestämde de sig för att ta in  
Kudakwashe och Tinashe på förhör och anklagade dem 
för störande av ordningen. I en dag hölls ungdomarna 
kvar på Goromonzis polisstation innan de efter dom-
stolsförhandlingar släpptes mot borgen.

Men deras agerande och påtryckningar fick konsekven-
ser, goda sådana: Plötsligt levererades 200 doser av vac-
cinet Sinovac till Goromonzi-klinikerna och några dagar 
senare kom först 1 000 och sedan 600 doser vaccin till. 

Dessutom har regeringen sedan händelsen tillhanda-
hållit vaccin på en annan hälsovårdscentral i regionen.

Tinashe Gwena och Kudakwashe Parakinyu frikändes 
senare helt av domstolen.

Text: Eve Nyemba och Amanda Pietersen

Över 1000 
flickor
har tagits ur barnäktenskap 
i Malawi, Zimbabwe och 
Zambia under året genom 
samordnade insatser från 
flera av IM:s partners.

3 503 
personer
ur marginaliserade grupper i 
regionen har genom utbildningar i 
företagande och ekonomi kunnat 
starta småskaliga verksamheter 
och ökat sina inkomster.

53 sparlåne- 
grupper
har startats vilket ger fattiga 
kvinnor möjlighet att gemensamt 
spara pengar som kan användas 
till att komma igång med 
inkomstgenererande projekt.
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Smart drag säkrade 
Chrissys skolgång
Chrissy Banda i Malawi var bara sexton 
år när hon blev gravid. I fem månader 
lyckades hon dölja sin graviditet innan 
hennes mamma förstod läget – och 
blev rasande. Chrissy tvingades att sluta 
skolan och ge upp sina drömmar, men 
tack vare ”en räddande ängel” och IM:s 
samarbetspartner fick hennes historia 
en positiv vändning. 

Under pandemin har både barnäk-
tenskapen och tonårsgraviditeterna 
ökat, och båda omständigheterna bru-
kar betyda att flickorna slutar skolan 
och får sina framtidsplaner grusade.

Chrissy kunde ha varit en av dem. 
Hon blev tillsammans med en några 
år äldre kille på en grannskola och ett 
år senare, när hon var sexton år, var 
hon gravid. 

Hennes föräldrar blev upprörda, 
klasskamraterna retade henne och 
människor i samhället såg ner på 
henne. Mörkret sänkte sig när hon blev 
tvingad att hoppa av skolan.

Men en annan ung kvinna i samhället, 
som haft kontakt med IM:s samarbets-
partner Wolrec, visste att en graviditet 
inte behöver betyda slutet för en tonår-
ings framtidsdrömmar om utbildning. 

Belinda Phiri hade själv blivit gravid 
som tonåring men fått stöd för att 
kunna fortsätta sin skolgång. När hon 
blev varse Chrissys situation tog hon 
kontakt och bad, efter att Chrissy fött, 
om att få följa med hem till Chrissys 

föräldrar. Där berättade hon om hur 
hon själv fortsatt skolan trots sin lilla 
bebis och hur betydelsefullt det var att 
Chrissy fick samma chans. 

Draget lyckades
Snart fyller Chrissys lilla son två år. 
Chrissys mamma, som tog intryck av 
Belinda Phiris erfarenheter, har tagit 
hand om barnbarnet medan Chrissy 
har kunnat fortsätta sin utbildning och 
nu drömmer om att bli sjuksköterska. 

Samtidigt är Chrissy aktiv i Wolrec och 
stöder deras kamp mot barnäktenskap, 
liksom deras arbete för organisering 
av flickor, utbildning i sexuell hälsa 
och deras och IM:s stöd till flickors 
skolavgifter.

Även när det gäller kontakten med Wol-
rec hade Belinda Phiri en avgörande roll. 

– Belinda är min räddande ängel, 
säger Chrissy.

Text: Sam Chibaya och Amanda Pietersen

Chrissy Banda är glad över att kunna fortsätta utbilda sig trots att hon blev mam-
ma som tonåring. IM:s samarbetspartner i Malawi, Wolrec, arbetar mot barnäkten-

skap och för att stärka flickors kunskaper, rättigheter och möjligheter.
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Foto: Sam Chibaya

Foto: Sam Chibaya
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Östra 
Europa
Mat och stärkt 
självförtroende
IM:s samarbetspartner Eco-Razeni i Razeni, några mil från 
Moldaviens huvudstad Chisinau, fortsatte under 2021 att 
driva sin sinnrika kombination av verksamheter: yrkesutbild-
ning för unga med funktionsnedsättningar, en cateringfirma 
som skapar intäkter och matutdelning till fattiga och ofta 
ensamma pensionärer.

För många äldre i Moldavien innebar pandemin att den 
lilla kontakten de hade med omvärlden helt försvann. Man 
fick inte gå ut, inte ens för att handla, och kunde inte prata 
med människor i byn. Medarbetarna hos Eco-Razeni trotsade 
inte bara riskerna för att själva utsättas för smitta, utan även 
de lagar som sade att man inte fick röra sig på gatorna. De 
insåg att de var tvungna att göra det för att fortsätta besöka 
de äldre, sprida information och dela ut mat. Många hade 
helt enkelt inte överlevt utan deras besök.

Maten som levererades till de äldre kom från Eco-Raze-
nis stora utbildningskök, där ett fyrtiotal ungdomar med 
funktionsnedsättningar fick utbildning under året. Ungdo-
marna kom från hela Moldavien för att dels få stöd i att klara 
sig själva och dels skaffa sig utbildning i att jobba i storkök. 

IM:s partner Osaui i Rumänien 
står på egna ben
IM:s arbete i Rumänien inleddes efter diktatorn Ceaucescus 
och den rumänska kommunismens fall. I början av 90-ta-
let kom det fasansfulla rapporter och bilder från rumänska 
barnhem och institutioner. Flera av de så kallade rumänska 
barnhemsbarnen fick ett nytt liv i IM:s nystartade verksamhet 
i Voluntari utanför Bukarest. Med åren utvecklades verksam-
heten och kunde så småningom lämnas över i lokal regi. Den 
rumänska organisationen Osaui har fått stöd från IM under 
många år. 2021 blev det sista. 

Läs gärna mer i Medmänsklighet nr 1 2022 på 
imsweden.org/tidskrift 

Många får efter utbildningen sitt allra första jobb. Den 
isolering som drabbar många personer med funktions-
nedsättningar bryts – och de får både självständighet 
och självförtroende.

Text och foto: Erik Törner

med funktionsnedsättningar i 
Moldavien har genom arbets-
marknadsprogram finansie-
rade av IM fått anställningar 
och kan nu försörja sig.

Lokal aktivism 
skapar framtidshopp
Det sjuder av aktivism i bergsbyn 
Ust-Putyla i den ukrainska delen 
av Karpaterna. I den kommunala 
samlingslokalen samsas en second 
hand-verksamhet med en syfören-
ing och en lokaltidningsredaktion. 
Med stöd från IM skapar Ukrainian 
People’s House (UPH) möjligheter 
för människor att organisera sig och 
förändra samhället till det bättre.

– Kriget i Krim och Donbass, den 
ekonomiska krisen och covidpande-
min har lett till en hopplöshet bland 
människor. Vi jobbar för att motverka 
det och skapa framtidshopp, säger Ihor 
Babyuk på UPH.

Organisationen – som är en para-
plyorganisation för sju olika civilsam-
hällesorganisationer – har sitt huvud-
kontor i staden Chernivtsi i de västra 
delarna av landet. Men största delen 
av arbetet genomförs i byar som ligger 
uppe i bergen, långt från allfartsvägar-
na. Här är fattigdomen utbredd och ut-
flyttningen är stor i hopp om att hitta 
jobb i storstäderna eller utomlands.

Uppmanar till aktivism
– Många känner att de inte kan på-
verka sin situation. Det finns så stora 
skillnader mellan fattiga och rika här i 
landet – har du pengar har du tillgång 
till allt i samhället, men är du fattig har 
du inte ens tillgång till sociala tjänster. 
Vi lär människor att de kan göra sina 
liv bättre genom aktivism, säger Ihor. 

– Efter två års partnerskap med 
IM ser vi goda resultat. Genom aktiva 
medborgare börjar samhällen utvecklas 
i rätt riktning.

UPH och de övriga organisationerna i 
sammanslutningen stöttar människor 
bland annat i hur de ska kommunicera 
med myndigheter, skriva projekt och 
starta föreningar. Med ökad medveten-
het ökar också folkets krav på trans-
parens vilket är ett effektivt verktyg i 
kampen mot korruption.

En fristad
I byn Ust-Pytula blir det tydligt hur 
UPH:s arbete fungerar. I kommunens 
samlingslokal där UPH bedriver verk-
samhet tar Antonina Skydan emot och 
visar runt. I det första rummet pågår 
sömnad och textilarbete. Vid en vävstol 
står Petro Koval och arbetar. Han har 
en cp-skada som gör att han i många 
år hölls isolerad i hemmet. Med pengar 
från IM har UPH köpt in en special-
byggd vävstol som passar hans behov. 

– Det här är min fristad. Genom 
arbetet här har jag fått bättre självför-
troende. Jag har också blivit en förebild 
för andra med funktionsnedsättningar, 
berättar Petro. 

I huset finns också en liten tidnings-
redaktion. Byn saknar internet och mo-
biltäckningen är dålig, så invånarna har 
svårt att få tag på information. Med 
stöd från UPH har rådiga medborgare 
tagit saken i egna händer och startat en 
lokaltidning som delas ut i bergen med 
hjälp av byns brevbärare. 

– Här finns också en second hand- 
butik där människor som är fattiga får 
gå in och ta saker utan att betala. Med 
stöd från IM och UPH kan vi organise-
ra oss och ta steg mot ett bättre samhälle 
där vi hjälper och stöttar varandra. Det 
skapar framtidshopp, säger Antonina.

Text och foto: Malin Kihlström

IM har i flera år arbetat för 
demokrati och mänskliga rättig-
heter i Ukraina. Eftersom detta 
är en verksamhetsberättelse 
för 2021 handlar den här texten 
om Ukraina före Rysslands in-
vasion 2022. På imsweden.org 
kan du läsa aktuella uppdate-
ringar om IM:s arbete i Ukraina 
under kriget.

78
personer

59
personer

1 stor 
ändring
i Ukrainas lagstiftning som 
IM:s partner Zahyst har  
bidragit till gör det nu möjligt 
för alla – även personer med 
funktionsnedsättning – att  
fritt söka jobb på den öppna  
arbetsmarknaden.

med funktionsnedsättningar 
i Moldavien har genom IM:s 
partners fått psykologiskt stöd 
för att kunna hantera konse-
kvenserna av pandemin.

Antonina Skydan i aktivitets- 
husets second hand-butik.

Daniela Mereuta går storköksutbildningen hos IM:s partner 
Eco-Razeni och ökar på så sätt sina möjligheter att få ett arbete.
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Sverige
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Coronapandemin satte sin prägel även på verksamheten i Sverige 
under 2021. IM:s nationella årsmöte hölls online för andra året i rad 
och i verksamheter som läxhjälp, språkfika och RådRum användes 
olika digitala lösningar. Men omständigheterna till trots blev det ett 
starkt verksamhetsår i Sverige med förlängning av flera projektverk-
samheter och ett ökat antal medlemmar. 

Framtidens ledare 
tränas hos IM 
Projektet IM Young går ut på att stöt-
ta ungdomar i att ta makten över sin 
tillvaro och vara med och skapa den 
framtid de vill se. I början av som-
maren 2021 beviljades IM Youngs 
ansökan om att driva projektet vidare 
i ytterligare ett år. Projektet bytte 
namn till IM Young & Strong och 
gav ungdomar möjlighet att utbilda 
sig och ta plats inom civilsamhället. 
Ett resultat av detta är till exempel 
att en av deltagarna har tagit steget 
och engagerat sig som ledamot i IM 
Malmös lokala styrelse.

 ”IM Young ger unga en känsla  
 av att vi kan skapa förändring!”

   

Från deltagare till aktörer
Under tre år drev IM projektet Kvinnokraft i Malmö med finansiering från 
Ikano Bank. Syftet var att stötta kvinnor att ta sig ur utanförskap och in i 
sysselsättning. Av de 73 kvinnor som deltagit i projektet fram till att det  
avslutades 2021 har 29 fått arbete eller påbörjat en utbildning. Men även  
om själva projektet nu är avslutat har det skapat ringar på vattnet.

Altaf Albadri är en av kvinnorna som deltog i Kvinnokraft. Hon kom till  
Sverige för 18 år sedan och fick kontakt med projektet genom arbetsmarknads- 
avdelningen på Malmö stad. 

– Kvinnokraft hjälpte mig att hitta nya vägar och tillvägagångssätt för att ta 
mig vidare i samhället. Förut var det svårare att hitta vägar, nu vet jag att jag 
kan, säger Altaf som började som deltagare Kvinnokraft men nu har startat 
och driver en egen kvinnogrupp, kopplad till IM, där hon för vidare sina 
erfarenheter och sin kunskap. 
 Kvinnogrupper finns idag i Malmö, Stockholm och Vrigstad. Gruppernas 
verksamhet har till största delen varit digital även under 2021, men grupperna 
ordnade även ett par fysiska träffar när smittläget tillät det. I samband med att 
de fysiska träffarna återupptogs strömmade fler kvinnor till, kvinnor som var 
vänner till deltagarna eller som hört om verksamheten genom SFI-kurser. 

Elias Löfgren, Olivia Piringer-Jansson, Fion Chan 
och Elin Boström är engagerade i IM Young.

Elin Boström och Afshin Sultani 
på IM Youngs loppmarknad.

Deltagare IM Young

Altaf Albadri hittade nya vägar tack 
vare projektet Kvinnokraft i Malmö. 
Idag leder hon själv en kvinnogrupp.

Foto: Anton Eriksson

Text och foto: Anton Eriksson

 
  

som har deltagit i projektet 
Kvinnokraft i Malmö har fått 
arbete eller påbörjat en ut-
bildning.

40 % av 
kvinnorna 

Omkring 
600 
personer 

2 000 
kronor 
drog IM Youngs loppmarknad 
i Stockholm i oktober in till 
IM:s arbete. 

har fått rådgivning av ett 50-tal 
volontärer i IMs projekt Råd-
Rum. RådRum drevs digitalt 
under 2021, men kunde också 
öppna fysiskt i Kristianstad och 
Lund, och under hösten star-
tade även IM:s lokalförening i 
Falkenberg verksamhet.
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Digitala vänner  
övade svenska
Göteborgs lokalförening har under året 
fortsatt med den digitala varianten av 
Tala svenska-vän, det vill säga samtal där 
en deltagare som vill öva svenska paras 
ihop med en svensktalande volontär. 

Att träffarna inte är knutna till en 
fysisk plats har skapat flexibilitet i form 
av tid och utförande, något som har lett 
till att nya grupper av volontärer, till 
exempel yngre och heltidsarbetande, har 
anslutit till verksamheten. Det har också 
gjort att fler personer kunnat delta.

”Responsen från deltagarna har varit 
positiv och många volontärer berättar 
att deltagarna gjort stora framsteg och 
känner sig tryggare med språket. Både 
med volontärerna och i andra sam-
manhang”, skriver IM Göteborg i sin 
verksamhetsberättelse.

Minskat digitalt  
utanförskap
I januari startade IM projektet ”Digital 
inkludering och mångfald i arbetslivet”. 
Efter 2020 var det tydligt att ett digitalt 
utanförskap höll på att växa fram när 
stora delar av samhället blev digitalise-
rat. Många människor som hade flytt 
till Sverige, och som ibland saknade 
svenskt personnummer, hamnade i en 
närmast omöjlig situation där bland 
annat kontakten med myndigheter 

#HjärtaDemokrati- 
kampanj
För att belysa den negativa utvecklingen 
för demokratin i världen drev IM  
under hösten kampanjen #Hjärta- 
Demokrati. Målet var att få fler att bli 
medlemmar i IM och engagera sig i  
civilsamhället som svar på de krafter 
som vill undergräva demokratin i 
Sverige. Den 11 september, 365 dagar 
före valet 2022, rivstartade kampanjen 
genom att medlemmar i IM:s lokalför-
eningar gav sig ut på gator och torg för 
att prata demokrati. Från kampanjens 
start till och med 31 december hade 
IM fått cirka 300 nya medlemmar.

krävde tillgång till digitalt bank-ID. 
Det var i denna problemformulering 

som projektet växte fram och i januari 
ordnades det första mötet – digitalt 
såklart. 

– Till en början hade vi problem 
med att få deltagarna in i gruppsam-
talen. Det skulle vara åtta deltagare, 
men bara fyra kom till vårt första möte, 
säger projektledaren Syed Latif. 

Sedan dess har ungefär åttio deltaga-
re tagit del av projektets olika föreläs-
ningar och kunnat lära sig om praktiska 
saker som att betala en faktura online 

Britta Holmströms  
torg invigdes
Den 2 oktober invigdes Britta Holmströms 
torg i Linköping med pompa och ståt. På 
torget som Linköpings stad tillägnat IM:s 
grundare syns bland annat ”Den som ger 
får” och andra Britta-citat. Bokstäverna i 
citaten är tillverkade i Humanium Metal, 
IM:s fredsmetall av nedsmälta beslagtagna 
illegala vapen. Britta Holmström (1911–
1992) bodde tillsammans med sin familj i 
Linköping 1939–1953.

Även 2021 blev ett år där mycket 
av IM:s verksamhet drevs digitalt. 
För en del innebar det nya möjlig-
heter medan andra riskerade att 
hamna i utanförskap.
Foto: Malin Kihlström

IM-priset 2021
IM-priset till Britta Holmströms minne 
tilldelades Nicolas Lunabba, verksam-
hetsledare på Helamalmö. Motivering-
en lyder bland annat: Nicolas Lunabba 
har i en tid när många ropar på enkla 
lösningar och hårdare straff stigit fram 
som ett starkt och orubbligt språkrör för 
de barn som växer upp med fattigdom, 
rasism, kriminalitet och skjutningar 
nära inpå.

– Det här är ett pris till Helamalmö, 
inte till mig, sa Nicolas Lunabba i  
samband med att han mottog priset.

Mohammadreza Ahmadi flydde till Sverige 2015. Nu är 
han med i teaterföreställningen "Öppna hjärtan – kalla 
handen". Foto: Anton Eriksson

IM-pristagaren Nicolas Lunabba tillsam-
mans med IM:s generalsekreterare Martin 

Nihlgård. Foto: Ola Richardsson

Teater om och av unga som flytt
Under hösten startade repetitionerna av en teaterföreställning baserad 
på intervjuer med afghanska ungdomar som flydde till Sverige 2015. 
Föreställningen heter ”Öppna hjärtan – kalla handen” och regisseras 
av Agneta Idbohrn. Premiär i Malmö planeras till april 2022.

En av skådespelarna är Mohammadreza Ahmadi som är en av de 
ungdomar som kom till Sverige 2015. 

– Jag vill arbeta som skådespelare eller regissör. Jag vill skapa filmer 
om oss flyktingar som berättar hur vi känner och vad vi varit med 
om, säger han.

IM Lunds lokalförening är initiativtagare till teaterföreställningen. 
Föreningen beviljades pengar ur IM:s Civil Society Fund, en fond som 
sattes upp 2021 och som IM:s lokalföreningar i Sverige och partners 
internationellt kan söka pengar ur. 

Foto: Peter Jigerström

Foto: Anton Eriksson

och hur man ställer sig i bostadskö. Det 
har även varit ett forum för att ordna 
föreläsningar om hur andra delar av 
samhället fungerar, till exempel om 
källsortering och vilka lagar som gäller 
kring kvinnovåld.

– Vi har också lagt stor vikt vid att be-
rätta om vaccinationerna mot coronavi-
ruset. Hur man bokar sin vaccinationstid 
och varför det är viktigt att vaccinera sig. 
I början var många deltagare skeptiska 
till vaccinet men nu har så gott som alla 
vaccinerat sig, säger Syed. 

Kostnadsfri  
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Falkenberg
Volontärer behövs till RådRum, en grupp volontärer 
som ger stöd och vägledning till i första hand nyanlän-
da att hitta lösningar på olika problem i vardagen, till 
exempel att få kontakt med rätt myndighet, rätt person 
eller stöd med att fylla i en blankett. Onsdagar 11–13. 
Kontakt: falkenberg.lf@imsweden.org

Göteborg
IM Göteborgs lokalförening behöver ytterligare en val-
beredare. Två valberedare valdes vid årsmötet i februari 
och vi söker nu dig som vill ansvara för att sammankalla 
gruppen. Välkommen att höra av dig om du har frågor 
eller vill anmäla ditt intresse.
Kontakt: goteborg.lf@imsweden.org 

Linköping
Vi håller på att starta ny verksamhet i Linköping. 
Vill du vara med? Du behövs!  
Kontakt: linkoping.lf@imsweden.org

Stockholm
Volontärer behövs till läxhjälp i Husby och Hökarängen 
samt på Tensta Bibliotek. Vi söker också gruppledare till 
läxhjälpen i Sollentuna och på Tensta Konsthall.
Kontakt: volontar.stockholm@manniskohjalp.se 

Bli volontär!

Dags att nominera 
till IM-priset 2021

AKTUELLT

Bli IM Young-ambassadör
Vill du, och kanske några vänner, vara med och skapa ett 
större ungt engagemang inom IM? IM Young erbjuder 
unga en plattform, verktyg och coaching för ledarskap – 
för att ungas röster ska höras. I maj lanseras ett metod- 
material för att inspirera er! Kontakta oss om ni har frågor 
eller en idé om att kanske starta ett eget IM Young.
Kontakt: amanda.windolf@imsweden.org

Vet du någon som har gjort viktiga medmänskliga insatser 
och/eller väckt opinion mot våld eller orättvisor? Nomine-
ra då personen till IM-priset till Britta Holmströms minne. 
Prissumman är 50 000 kronor. Skriv ner namn på den du 
vill nominera och en kort beskrivning av vad personen gjort, 
samt kontaktuppgifter till både dig och din kandidat. 
Skicka senast 31/8 till impriset@imsweden.org  
Läs mer på imsweden.org/im-priset

 
 

  

Följ IM på 
sociala medier

Där får du regelbundna uppdateringar 
från våra verksamheter runt om i världen.

@imsweden.org @imsweden @imsweden

Ökat stöd gör 
stor skillnad

Testamentesgåvor och rekry-
tering av nya givare präglade 
insamlingsåret 2021. 

Stora testamentesgåvor
Under 2021 fick IM över 22 miljoner kronor i testamentsgåvor, vilket vi  
är oerhört tacksamma över. Det är ett stort förtroende att förvalta en testa-
mentsgåva från en person som valt att låta sitt engagemang leva vidare just 
via IM:s arbete. Dessa gåvor spelar en avgörande roll i arbetet för en rättvis 
och medmänsklig värld. 

För att uppmärksamma möjligheten att testamentera till IM har  
vi under året veckovis annonserat på familjesidorna i Dagens Nyheter,  
Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. 

Vi har också påbörjat ett digitalt samarbete med juristbyrån Lawly som 
bland annat ger IM:s givare möjlighet till gratis juridiskt stöd med att 
skriva ett testamente.

”Jag har haft ett rikt liv, och det mest fantastiska 
jag upplevt handlar om tiden med IM. Därför vill 
jag ge tillbaka.”

Ökat månadsgivande
Vår externa leverantör för att rekrytera nya månadsgivare via ”face to face” 
har under året också använt sig av metoden ”door to door”. Det betyder 
att man knackar på hemma hos människor för att berätta om IM och upp-
muntra dem att bli månadsgivare. Detta ställer höga krav på finkänslighet, 
professionalitet och trovärdighet hos rekryterarna. En ytterligare utmaning 
var pandemin som krävde att de skulle hålla avstånd.

Vi har haft en stadig nyrekrytering av månadsgivare, vilket betyder att 
de regelbundna gåvorna till IM har ökat.

Nyrekrytering av givare
I maj och oktober genomförde vi två postala rekryteringskampanjer av  
nya givare. Här var fokus IM:s arbete mot barnäktenskap. Vi fick god 
respons på utskicken och många nya gåvogivare från olika delar av landet.

Nytt i IM:s gåvoshop
Under 2021 tog vi fram nya tygkassar som finns att köpa i vår digitala 
gåvoshop. Det är kassar med berättelser om tre starka förebilder, kvinnor 
som har gjort stora avtryck i kampen för rättvisa och medmänsklighet. 
Kassarna är tillverkade av fair trade-certifierad bomull och sys upp av  
hantverkare som arbetar för IM:s partner Mesh i Indien. Det skapar  
arbetstillfällen för människor som lever i utsatthet och som har svårt  
att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi tog också fram nya gåvokort med fokus på kvinnors framtid,  
självständighet och försörjning. Korten finns att köpa i vår gåvoshop.

Irene Ungelheim om varför hon har valt 
att testamentera till IM.
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Välkommen in 
på imsweden.org

/gavoshop

Tips! 
Konstnären Edna Hinnerson ställer ut 
sina verk i Brösarps konsthall i Skåne 

21/5–19/6, öppet lördagar och söndagar. 
Alla intäkter går till IM. Välkommen!



Bidra till det akuta arbetet  
genom att swisha din gåva till 

900 70 63  
eller scanna QR-koden i din Swish-app

Du kan också stödja vårt långsiktiga  
arbete för demokrati i Ukraina och 
världen genom att bli medlem på 
imsweden.org/medlem

IM är på plats i Ukraina  
– ditt stöd behövs! 

Vi har kämpat för demokrati och  
mänskliga rättigheter i landet i flera år. 

Nu står vi där i den akuta krisen. 
Och vi kommer att stå kvar!


