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Ungdomarna som tar kampen mot diskriminering. 
Suajmet Dasi, Amita Gaud (övre raden), Kalmana Tharu 
och Radha Chaudhary jobbar på IM:s partnerorganisation 
Dalit Society Development Centre i Nepal. Tillsammans 
kämpar de för att synliggöra de problem som landets 
uråldriga kastsystem orsakar. På sidorna 6–9 kan 
du läsa om hur de arbetar för att skapa förändring och 
hitta lösningar. Foto: Malin Kihlström/IM
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”Ingen vill prata med oss om sex.”

”Det finns nästan inga unga bland dem 
som bestämmer.”

”Vi unga har viktiga perspektiv att bidra med.”

”IM har kunnat agera direkt.”

EL SALVADOR – Sexualundervisning i landet där sex är tabu

PALESTINA – Reform lär unga att utmana makten

SVERIGE –IM Young & Strong ger ungdomar en plattform

UKRAINA – Civilsamhället tar ledningen i krisen

I det här numret av Medmänsklighet fokuserar vi på dem som ska föra världen 
in framtiden och förvalta den – nämligen ungdomarna. Just ungdomar är en 
av IM:s prioriterade målgrupper eftersom vi ser att de är viktiga aktörer när det 
kommer till att förändra världen till det bättre.
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Ibland får jag frågan om varför IM i sitt 
arbete prioriterar målgruppen ungdomar 
(13–25 år) och inte barn. Jag kan spontant 
förstå frågan. Det finns inte mycket som 

kan väcka en vuxen människas empati så som 
ett litet barn. Samtidigt som ungdomar kan 
vara väldigt jobbiga, utmanande och krävande. 
Ungdomar är de som löper störst risk att hamna 
i våldsam gängmiljö, det är de som riskerar att 
dras till auktoritära och rasistiska ideologier eller 
dras in i missbruk. Är det verkligen klokt att 
prioritera ungdomar? 

Jag vet, som pappa till tre som just nu befin-
ner sig i åldersspannet 14–21 och som tidigare 
lärare och skolledare med fokus på utbildning 
av ungdomar, att unga människor kan vara 
otroligt krävande. Samtidigt är det av dem jag 
lärt mig hur akut klimatläget är, det är de som 
fått mig att sluta äta kött. Det är de som lärt 
mig något om populärkulturen kring sneakers 
och något om musik gjord efter 1990-talet. Det 
är de som fått mig att förstå hur utsatta trans-
personer är i Sverige och världen. Det är de som 
drar hem en mångfald kompisar och utmanar 
mitt binära tänkande. 

Ungdomar påverkar inte bara i det lilla. Det 
är många av dem som nu kliver fram och visar 
ledarskap, deras frustration och driv är genu-
int. Greta Thunberg är bara ett exempel. Hon 
sammanfattade den frustrationen och det drivet 
bra vid demonstrationen People not Profit i 
mars i Stockholm: ”Vi får höra att vi inte ska 

vara så negativa, att vi inte ska vara så radikala 
och överdriva. Vi får höra att vi inte ska strejka 
från skolan utan enbart försöka hitta snabba 
lösningar inom dagens system och engagera  
oss i partipolitiken för att ta makten när vi

blir stora sedan. Men vad gör vi när vi inte 
har den tiden?” 

IM arbetar för att ge individer egenmakt för 
att mobilisera för förändring. För stärkande av 
egenmakt och mobilisering är ungdomar helt 
enkelt en väldigt bra grupp. Med dem kan vi 
verkligen jobba tillsammans för att förändra 
världen, där de är förändringsagenter, inte offer. 
I detta nummer av Medmänsklighet kan du läsa 
mer om några av de fantastiska ungdomar IM 
jobbar tillsammans med. 

Det sägs ibland att det är barnen som är 
framtiden och det stämmer så klart, men det är 
ungdomarna som måste förändra den och det är 
ungdomarna som möjligen kan få oss vuxna att 
ta vårt ansvar. 

LEDARE

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

Vi måste 
lyssna på 
ungdomarna
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För ungdomar världen över 
är sexualitet och tankar kring 
den egna identiteten centrala 
ämnen. Men i många länder 
är ämnena tabubelagda och 
ungdomarna får inte den 
vägledning in i vuxenlivet 
som de behöver. I El Salvador 
arbetar IM:s partner Coincidir 
med att utmana traditionella 
värderingar och stärka 
ungdomarna i deras rättigheter.

Musik och höga skratt strömmar ut ur 
gemensamhetslokalen i Lourdes Colón, 
två mil utanför El Salvadors huvudstad. 
Det här anses vara en av de farligaste 
platserna i landet och på kartan över  
no go-zoner är området målat knallrött. 
Just för tillfället känns dock gängvåldet 
långt borta. 

Stämningen bland ungdomarna 
som har samlats är uppsluppen och lite 
nervös. Idag har nämligen nätverket 
Coincidir kommit hit för att visa den 
miniserie om ungdomars sexuella 
och reproduktiva rättigheter som de 
har producerat.

Det är ett efterlängtat besök. I flera 
år har ungdomarna i Lourdes Colón 
efterfrågat information om ämnet,  
men det finns få som kan och vill prata 
om det. I det katolska El Salvador är 
sex, och speciellt ungdomars sexualitet, 
starkt tabubelagt. Trots att skolorna 
enligt lag är skyldiga att erbjuda  
sexualundervisning förespråkar många 
lärare avhållsamhet som enda  
preventivmetod. 

– De flesta av våra lärare vill inte 
prata om sexualitet. De tycker att det  
är pinsamt eller så säger de att vi är  
för unga för att tänka på sådant.  

Men många skaffar pojkvän eller flick-
vän tidigt och då är det viktigt att veta 
hur man skyddar sig, säger 19-åriga 
Alessandro Orellana, en av deltagarna.

Av ungdomar, för ungdomar
Det var just som en reaktion på 
vuxenvärldens snäva syn på sexualitet 
och oförståelse för unga personers 
behov som nätverket Coincidir starta-
des 2012. Under parollen “av ungdo-
mar, för ungdomar” samlar nätverket 
ungdomsorganisationer som på olika 
sätt arbetar för sexuella och reprodukti-
va rättigheter. 

– Vi försöker att skapa samman- 
hang där ungdomar kan känna sig 
lite friare, där de kan känna sig trygga 
nog att ställa sina frågor och få 
utrymme att lära känna sig själva, säger 
Fátima Chicas, utbildningsansvarig 
inom Coincidir. 

”Ingen vill prata 
med oss om sex.”

Bryan Varela och Fátima Chicas vet hur man får unga 
att öppna sig och våga prata om obekväma saker.
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– Men det handlar också om att 
förändra idén om att ungdomar bara 
vill ha kul. Vi vet att ungdomar både 
kan och vill förändra samhället. 

Sexuell njutning anses syndigt 
Det är inte bara information om sex 
som är svår att få tag i här i El Salva-
dor. Många unga vittnar också om att 
ha blivit ifrågasatta och stigmatiserade 
både av vården och sin omgivning när 
de velat börja använda preventivmedel. 
Abortlagstiftningen i landet är dessut-
om en av världens hårdaste och aborter 
är undantagslöst förbjudna. Álvaro Ur-
quilla, projektansvarig inom Coincidir, 
förklarar närmare:

– Även om El Salvador på pappret 
är en sekulär stat genomsyras samhället 
och dess institutioner av religiösa vär-
deringar. Därför vill man från statens 
sida inte prata om sexuell njutning, 
hbtqi-personer, ungdomsgraviditeter 

eller abort. Det anses syndigt.
Samtidigt är antalet graviditeter 

bland minderåriga skyhögt i landet. 
Bara under 2020 genomgick 12 982 
minderåriga flickor förlossningar. 
Många av dem kommer aldrig att slut-
föra sina studier.

Av den anledningen menar Bryan 
Varela, en av Coincidirs grundare, 
att en förändrad syn på sexuella och 
reproduktiva rättigheter är en central 
del i att förbättra förutsättningarna 
för landets unga. Miniserien Cono-
ciéndonos är en del i den ambitionen. 
Serien, som skrivits och producerats av 
ungdomar, är baserad på unga kvinnors 
verkliga upplevelser och syftar till att 
problematisera synen på könsroller och 
sexualitet i landet. 

– Den har visats på nationell tv 
tillsammans med inslag där vi från 
Coincidir pratar om sexuella och repro-
duktiva rättigheter. Där har vi verkligen 

lyckats med att nå ut med vårt budskap 
till en bred publik, säger Bryan stolt.

Film öppnar för samtal
Projektorn stängs av, visningen av 
serien är slut. Bara enstaka fniss och 
stolskrap hörs. Ingen vill vara först ut 
att säga något, men representanterna 
från Coincidir vet hur man får nervösa 
ungdomar att våga prata. 

– Jag tyckte att den var jättebra, 
säger Alessandro Orellana till slut.

– Speciellt för att den tog upp 
machokulturen. Det är vanligt att 
tycka att det bara är kvinnans ansvar 
att skydda sig, och att mannen smiter 
från situationen om hon blir gravid. 
Jag tror att den här serien kan bli ett 
bra verktyg för att prata om hur vi ser 
på sex här i El Salvador.

Text och foto: Camilla Bergius 

Bryan Varela och Fátima Chicas visar film för ungdo-
mar.

Med filmvisning och 
samtal jobbar Coincidir 
för att förändra synen 

på könsroller 
och sexualitet.

Bryan Varela och Fátima Chicas 
visar film för ungdomar.



Unga tar kampen 
mot diskriminering
Att dagligen behöva möta förtryck på grund av att du är född 
in i en viss kast är verklighet för över tre miljoner människor 
i Nepal. Nu börjar många ungdomar protestera mot systemet 
som de anser vara föråldrat och diskriminerande.

Radha Chaudhary, Kalmana Tharu, Amita Gaud 
och Suajmet Dasi tillhör den unga generationen 

som protesterar mot kastdiskriminering.

NEPAL



Här, i distriktet Kapilvastu i södra 
Nepal, är cirka 20 procent av befolk-
ningen daliter, den grupp som kommer 
längst ner i landets uråldriga kastsys-
tem. Kastsystemet delar redan från 
födseln in människor i olika grupper 
och ger dem olika rättigheter och skyl-
digheter. Kasttillhörigheten bestämmer 
vilket jobb du kan göra och vem du 
kan gifta dig med. Även om det har 
skett framsteg och Nepals grundlag 
förbjuder kastdiskriminering, möter 
daliterna ännu många olika sorters 
diskriminering.

Missgynnas systematiskt
– Som dalit blir du strukturellt dis-
kriminerad. Exempelvis avsätts inte 
pengar i lokala budgetar för daliters be-
hov. Och inga daliter sitter på styrande 
poster. Det är några av alla de saker vi 
försöker ändra på, säger Kalpana Tharu. 

Hon har nyligen börjat arbeta för 
DSDC och berättar att hon sökt sig hit 
för att hon vill vara med och skapa en 
bättre framtid för dagens unga.

Många ungdomar tycker att  
kastsystemet är föråldrat och vill  
skapa förändring. 

– Kastsystemet orsakar stora 
problem och orättvisor i samhället. 
Vi unga kan synliggöra problemen 

och börja arbeta på lösningar, 
fortsätter Kalpana. 

Med hjälp av Reflect-metoden 
(se artikel på nästa sida) och lokala 
samordnare organiseras ungdoms- 
grupper där ungdomarna uppmuntras 
att definiera problem som de ser i sin 
vardag och hitta lösningar själva. 
Med stöd från samordnaren får 
grupperna utforma handlingsplaner 

Fortsätt läsa på nästa sida >>
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”Kastsystemet orsakar 
stora problem och 
orättvisor i samhället. 
Vi unga kan synliggöra 
problemen och börja 
arbeta på lösningar.”

Takfläkten snurrar för fullt men lyckas ändå inte riktigt 
få bort den tryckande hettan som kommer in genom 
den öppna dörren. På stolar längs väggarna hos Dalit 
Social Development Centre (DSDC) sitter unga kvinnor 
och män och diskuterar. Organisationen är IM:s nyaste 
partnerorganisation i Nepal.

NEPAL

Dalit Social Development Center grundades 2004 som ett lokalt initiativ.
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13,09 % 20 olika 
dalitgrupper

Yrken
Daliter utgör 13,09 % av Nepals 
totala befolkning på cirka 23 
miljoner människor. Det finns mer än 20 olika 

dalitgrupper i landet. Det 
förekommer diskriminering 
även inom grupperna.

Arbeten som traditionellt innehas 
av daliter är exempelvis smeder, 
skomakare och gatsopare.

som sedan lämnas till myndigheterna, 
och samordnaren ser till att de imple-
menteras och följs upp.

Viktigt att få med alla grupper
– I grupperna diskuterar vi allt som 
rör ungdomarnas vardag – exempelvis 
utbildning, sexuell hälsa och rättig-
heter, barnäktenskap och orättvisor 
mellan pojkar och flickor. På toppen 
av all annan orättvisa som finns ligger 
kastsystemet som ett lock, säger Amita 
Gaud, programkoordinator på DSDC. 

NEPAL

”Det är viktigt 
att förändra 
attityder både i 
olika generationer 
och i olika sociala 
grupper.”

Ungdomsgrupperna är bara en 
del av DSDC:s verksamhet. Även 
kvinnogrupper och föräldragrupper 
omfattas av Reflect-metoden.

– Social förändring måste ske 
från alla håll, vi kan inte bara 
fokusera på en grupp. Det är viktigt 
att förändra attityder både i olika 
generationer och i olika sociala 
grupper. Det är viktiga att få med 
alla på samma spår, säger Amita.

Text och foto: Malin Kihlström

Fattigdomen är utbredd i distriktet Kapilvastu i södra 
Nepal där Dalit Social Development Center arbetar.



I Nepal arbetar många civilsamhällesorganisa- 
tioner enligt en metod som kallas Reflect. 
Metoden bygger på att mobilisera människor 
inom olika samhällen, baserat på deras specifika 
förutsättningar, för att skapa förändring inifrån. 
Reflect-grupper leds av lokalt baserade special- 
utbildade samordnare, vilket säkerställer att 
kunskaperna förvaltas lokalt.

Shiba Kawar är Reflect-samordnare i Dang- 
distriket i södra Nepal och anställd av IM:s partner- 
organisation Society for Environmental and Eco-
nomic Development (SEED). Hon är ansvarig för 
13 Reflect-grupper med mellan 15–25 deltagare i 
varje grupp. 

– För mig är det viktigt att vara med och skapa 
förändring i det samhälle som jag har växt upp i. 
Jag ser tydliga resultat när människors kunskap 
ökar och de går ihop för att förbättra situationen. 
Ett konkret exempel är arbetet med kvinnogrupper. 
När kvinnorna blir medvetna om sina rättigheter 
och deras läs- och skrivkunnighet ökar, kan de med 
gemensamma krafter närma sig myndigheterna och 
kräva de förmåner och den service de har rätt till, 
säger Shiba. 

Hon berättar att Reflect-metoden också är effek-
tiv på andra områden:

– Genom att öka ungdomars – och deras 
föräldrars – kunskaper kring kropp, sexualitet och 
lagstiftning kan vi förhindra tidiga äktenskap och 
graviditeter. Vi ser bra resultat i vårt distrikt.

Men det behövs fler Reflect-samordnare för att 
möta det stora behovet som finns i byarna.

– Vi är för få samordnare nu. Det är så många 
deltagare i grupperna, men vi kan inte ge var och 
en den kvalitetstid de behöver, säger Shiba.

Text och foto: Malin Kihlström
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Lokal 
förankring 
med Reflect-
metoden

NEPALShiba Kawar arbetar som Reflect-samordnare för 
IM:s partnerorganisation SEED i södra Nepal.

Fler Reflect- 
samordnare behövs! 
Shibas lön ligger på 1 300 
kronor per månad före skatt. 
Vill du bidra till att våra partners 
får möjlighet att anställa fler 
Reflect-samordnare? Ett konkret 
sätt för dig eller ditt företag 
att vara med och göra skillnad. 
Bli månadsgivare på 
imsweden.org/manadsgivare

 Reflect-samordnare 
arbetar för att stärka 

människors röster och 
förmåga att förändra.
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Text: Ola Richardsson 
Illustration: Amanda Asplund Jorden 

de ärver
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Svek. Kris. Och rädsla.
Det är dominerande känslor hos en majori-

tet av framtidens vuxna.
De är rädda för framtiden.
För sitt arv, vad de ska få ta över. 
Den största skräcken gäller klimatet, där en 

växande majoritet av världens ungdomar 
anser att det är en global nödsituation.

Men upprördheten är också stor över 
ojämlikhet, rasdiskriminering och bristen 
på rättigheter.

Ungdomar i hela världen vet att det blir de-
ras uppgift att försöka fixa till oredan de äldre 
generationerna har orsakat.

Och de hoppas att det inte är för sent.

Påverkar varje dag
Nyligen publicerades en stor studie som gjorts 
i ett samarbete mellan ett antal universitet i 
bland annat Indien, Filippinerna, Nigeria och 
europeiska länder. 10 000 ungdomar mellan 
16 och 25 år fick svara på frågor om klimatet 
och framtiden. Nästan hälften uppger att oron 
för klimatförändringarna påverkar dem varje 
dag. Tre av fyra tycker att framtiden var skräm-
mande och två av tre känner sig svikna av 
politikerna, att de styrande inte gör tillräckligt 
för att förhindra en klimatkatastrof.

Forskarna bakom studien varnar för att 
stressen och ångesten som ungdomarna 
känner kan påverka ungdomars psykiska 
hälsa. De menar att oron kan liknas vid kronisk 
stress, vilket kan ha livslång effekt.

Klimatkrisen har hittills drabbat södra 
halvklotet mer, och det är också i de länderna 
som ungdomar upplever större oro och att de 
blir mer påverkade i vardagen, jämfört med på 
norra halvklotet.

Oro för rättigheter
I en annan stor undersökning, som organisa-
tionen OECD har gjort, svarade 151 ungdoms- 
organisationer från 72 länder på frågor om 
framtiden och hur de senaste årens pandemi 
har påverkat situationen. 

Något som syns tydligt i undersökningen 
är att många länder, med pandemin som 
argument, har passat på att minska mänskliga 
rättigheter. Tre av fyra ungdomsorganisationer 
anger att de är mest oroliga över hur rättig- 
heter för unga har strypts.

Mer än hälften uttrycker också oro för 
ojämlikhet mellan generationer, spridningen 
av desinformation, rasdiskriminering och 
politisk polarisering.

Hoppet
IM stödjer flera ungdomsorganisationer i olika 
länder i världen. Det är starka, smarta och ofta 
arga ungdomar som känner att de inte kan 
vänta med att påverka sin framtid, jorden de 
ska ta över. Det är ungdomsklubbar i Malawi, 
unga som engagerar sig i arbetet mot tonårs-
graviditeter i Guatemala och deras jämnåriga 
i Nepal som försöker avskaffa det uråldriga 
kastsystemet. Och mycket mer.

Hoppet, menar både forskare och ungdomar-
na själva, är just detta: att medvetna unga är 
på väg att bli vuxna.

De är på väg att få positioner i arbetslivet. 
De får snart lägga sin röst vid valurnorna.

De är på väg att få inflytande.
Frågan de ställer sig är bara: Kommer de att 

bli vuxna fort nog?
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Det är hos de unga i Palestina 
som hoppet om förändring 
bultar och lever. IM:s 
partnerorganisation Reform 
i Ramallah ingjuter mod i 
unga, sprider kunskap om 
deras rättigheter och visar på 
möjligheter att påverka.
    – Vi gör något åt problem som 
förut har varit tabu att prata om, 
säger Ayat Kanaan på Reform.

”Du måste lära dig ett nytt sätt att 
tänka innan du kan lära dig att  
agera annorlunda.” 

Dessa ord är ledord inte bara för 
Reform utan också för Ayat Kanaan 
som arbetar med kommunikation på 
Reform. Med stor entusiasm berättar 
hon om hur organisationen stärker 
unga mellan 19 och 29 år för att kunna 
bidra till samhällsförändring och minska 
gapet mellan människor i Palestina. 

*Reform står för The Palestinian       
Association for Empowerment and 
Local Development.

De lär 
unga att 
utmana 
makten

– Det finns nästan inga unga bland 
dem som bestämmer, säger Ayat Kanaan 
som själv är 25 år.

I ett samhälle som brottas med 
korruption, bristande demokrati 
och ojämlikhet är Reform en viktig 
motkraft. På utbildningar lär sig unga 
att sätta press på politiker, höja rösten 
mot orättvisor och att förändra genom 
nätverkande och lobbying. De utma-
nar också traditioner och kulturer som 
motverkar jämlikhet.

– Vi lägger stor vikt vid att lyssna. 
Man kan inte förändra och utbilda 
folk som inte vill höra det andra tycker 
är problematiskt. Jag har varit i rum 
där folk från olika 
bakgrunder för 
första gången lyss-
nat på varandra. 
Först då kan riktig 
förändring ske.

Ayat berättar 
om hur hon fylls 
av hopp när folk 
börjar prata om 
sådant som förut 
har varit tabu att 
lyfta, som problematisk maskulinitet.

– Helt plötsligt hör jag män säga: 
”jag borde göra plats för kvinnor”, och 
”det är okej att även kvinnor arbetar”.

– Det är också fantastiskt när folk 
inser att ”jag kan få uppdrag och en 
röst i politiken, det trodde jag aldrig”. 
I små och stora steg ändrar vi hela 
grunden för vårt samhälle!

Text: Amanda Pietersen 
Foto: Reform

En årlig fredskonferens 
i samarbete med polis och 
beslutsfattare.

Radioprogram där problem 
diskuteras.

Offentliga debatter.

Research för ett effektivt 
påverkansarbete.

Ett ”tidigt varningssystem”, 
en funktion där man 
kan rapportera om 
våld i hemmet.

Att erbjuda marginaliserade 
grupper internet och bidrag 
för resor till möten.

De unga i Reform jobbar tillsammans 
för att förändra sitt samhälle.

Ayat Kanaan

Reform 
jobbar med:
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Den bärande idén bakom projektet IM Young & Strong 
är att ge ungdomar ett forum där de kan engagera sig i 
civilsamhället och lyfta frågor och problem som de tycker 
är viktiga. Under de dryga två år som projektet har pågått 
har deltagarna – eller aktivisterna som de hellre kallar sig – 
undersökt ämnen som ligger nära deras vardag och några av 
dem har även tagit plats i civilsamhällets beslutsrum. 

Vill jobba med samhällsfrågor
Yasmine Olsson i Malmö är en av aktivisterna. Till vardags 
studerar hon mångfaldsvetenskap på Malmö Universitet, 
och på fritiden är hon engagerad i IM Young & Strong. 

Utöver att vara engagerad i projektet har hon också valts 
in i styrelsen för IM:s lokalförening i Malmö. Hon ser IM 
som en bra organisation för att kana-
lisera sitt engagemang för mång-
faldsfrågor, kvinnors rättigheter 
och antirasism. 

– Inom IM får jag möjlig-
het att vara med och påverka 
i frågor som är viktiga för 
mig. Samtidigt får jag ett brett 
kontaktnät och träffar andra 

”Vi unga har viktiga 
perspektiv att bidra med.”
För att stärka unga att engagera sig i frågor som de själva tycker är viktiga 

startade IM projektet IM Young som senare fick tillägget ”& Strong”. Här träffas 

ungdomar på sina egna villkor och stärker sina ledarskapsförmågor.

som har liknande intressen, säger Yasmine. 
I framtiden vill Yasmine arbeta med samhällsfrågor. 

Genom de olika aktiviteter hon deltagit i med IM Young 
& Strong, tillsammans med engagemanget i lokalstyrelsen, 
känner hon att hon får utvecklas och blir lyssnad på. 

– Vi unga har många viktiga perspektiv att bidra med, 
säger Yasmine.

Startat podcast
Projektet IM Young & Strong samlar annars aktivister 
främst i Stockholm. Här har några av dem startat en 
podcast. IM Young Podcast har hittills kommit ut med två 
avsnitt, det ena på temat ”Mäns våld mot kvinnor” och det 
andra behandlade ämnet ”Destruktiv maskulinitet”. 

– För mig handlade det om personlig utveckling och att 
testa något jag aldrig tidigare gjort. Så varför inte starta en 
podcast som kan hjälpa folk, säger Max Österman som var 
med och producerade avsnittet om destruktiv maskulinitet.

IM Young & Strong fungerar som en språngbräda. När 
unga engagerade människor får förutsättningar att utveck-
las och lära sig blir de redo att ta plats och göra sina röster 
hörda. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Text och foto: Anton Eriksson Yasmine Olsson

Martin Odh (till vänster), teamchef på
organisationen MÄN, intervjuas av  

Max Österman och Sanchez Sultani.
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Thoko 
– en kraft att 
räkna med

Thoko Mukhondia tvekar inte att framföra  
ungdomarnas önskemål om förändringar 
till makthavare i Mangoshi-distriktet.
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Thoko Mukhondia växte 
upp i Mangochi-distriktet i 
Malawi som ligger invid Ma-
lawisjöns södra ände. Här är 

livet tufft för de flesta, fattigdomen är 
svår och problem som könssjukdomar, 
barnäktenskap och ungdomsgravidite-
ter utbredda. En orsak är att yrkesar-
betande fiskare använder pengar de får 
från sin försäljning till att locka unga 
tjejer att inleda relationer med dem. 
Inte sällan blir följden graviditeter som 
tvingar flickorna att hoppa av skolan. 

Vill visa på andra möjligheter
I den här miljön växte Thoko upp. Er-
farenheterna från uppväxten fick henne 
att vilja göra något åt situationen. 

– Flickorna behöver se att det finns 
andra möjligheter än att sälja sina 
kroppar för att få pengar, säger hon.

Hennes engagemang för att hjälpa 
andra går tillbaka till att hon i tonåren 
gick med i en ungdomsklubb – en erfa-
renhet som gav många lärdomar. 

– I grund och botten var vårt 
uppdrag att arbeta för att unga ska ha 
ett tryggt liv genom att se till att de får 
med sig kunskaper så att de går klart 
skolan och undviker tidiga äktenskap 
och graviditeter, säger Thoko.

Samtidigt som hon kämpade för att 
andra tonåringar skulle få ett bättre liv, 
gick Thoko själv igenom en dramatisk 
period. Efter att hennes pappa gick 
bort hade mamman inte råd att 
betala avgifterna för hennes gymna-
siestudier. Thoko tvingades därför att 
lämna skolan.

Driven ledare
Idag jobbar hon tillsammans med 
andra ungdomsledare för Center 
for Youth Empowerment and Civic 
Education (CYECE) som är en av 
IM:s partnerorganisationer i Malawi. 
Själv är hon ledare för Malembo Youth 
Network, ett nätverk som består  
av 52 ungdomsklubbar med över  
2 000 medlemmar. 

– Jag ser inte på mig själv som en 
tjej utan som en ledare; en person med 
kompetens att leda andra, säger Thoko 
och tillägger att hemligheten bakom 
hennes framgångsrika ledarskap ligger 
i ödmjukhet och flexibilitet gentemot 
medlemmarna. 

– Ledarskapet har lärt mig mycket. 
Till exempel har jag lyckats komma 
över rädslan för att möta och kon-
frontera poliser, byledare och andra 
myndighetspersoner. 

Viktigt att få med byledarna
Byledarna, som har en stark ställning 
i samhällena, är en viktig kraft att ha 
med sig för att få gehör för de frågor 
som ungdomsklubbarna inom CYECE 
arbetar med. En av byledarna som har 
slutit upp bakom det arbete som Thoko 
och CYECE bedriver är Matekwe.

– Jag står bakom ungdoms- 
klubbarnas arbete eftersom de fostrar 
unga starka ledare som kan hjälpa till 
att tackla de olika utmaningar som vårt 
samhälle står inför. Tillsammans med 
de unga har vi byledare och andra loka-
la ledare tagit fram föreskrifter som ska 
skydda flickor från tidiga graviditeter 
och äktenskap, säger han. 

Resultat: en ungdomsmottagning
En av förändringarna som Thoko och 
ungdomsklubbarna har drivit fram är 
att den lokala vårdcentralen har öppnat 
en ungdomsmottagning. Sexuellt 
överförbara sjukdomar är vanliga men 
många ungdomar är för blyga eller räd-
da för att söka vård när de behöver. 

– För att få ungdomar att söka vård 
fick vi till stånd en överenskommelse 
med personalen på vårdcentralen om 
att de skulle öppna en ungdomsmot-
tagning – utom synhåll för de vuxna, 
säger Thoko.

På mottagningen, som har öppet på 
lördagar, kan ungdomarna få behand-
ling, information och kondomer. De 
kan också få psykosocialt stöd eller 
behandling för trauman om de blivit 
utsatta för våld i hemmet, något som 
också är ett problem här. 

För att göra mottagningen speciell 
och för att ge avskildhet ägnar sig de 
unga åt diverse sporter på den öppna 
ytan framför vårdcentralen. Arrange-
manget gör att tjejerna och killarna kan 
smita in i behandlingsrummen utan att 
bli upptäckta av dömande ögon.  

”För att få ungdomar att söka 
vård fick vi till stånd en överens-
kommelse med personalen på 
vårdcentralen om att de skulle 
öppna en ungdomsmottagning 
– utom synhåll för de vuxna.”

Makthavare ansluter
Thokos och de andra ungdomarnas 
drivkraft och mobilisering är så stark 
att andra delar av samhället som har 
makt ansluter sig till deras kamp. Med 
hjälp av en byledare konfronterade 
ungdomarna i nätverket fiskare nere vid 
Malawisjöns strand. Insatsen resultera-
de i att fiskarna bildade en kommitté 
som patrullerar stränderna för att 
hindra män från att köpa sex, speciellt 
av minderåriga flickor.

Utöver det har nätverket börjat sam-
arbeta både med den lokala och den 
nationella polisen för att säkerställa att 
ungdomarna skyddas. 

Text Sam Chibaya och Anton Eriksson 
Foto: Sam Chibaya

Även om svårigheter har präglat Thoko 
Mukhondias uppväxt är hon idag en 
kraft att räkna med. Som ledare för ett 
ungdomsnätverk med över 2 000 medlemmar 
driver hon utvecklingen i Mangochi-distriktet i 
Malawi framåt. Tillsammans har ungdomarna 
bland annat sett till att vårdcentralen har 
öppnat en ungdomsmottagning. 

Thoko 
– en kraft att 
räkna med



 

Mellan- 
östern
I Jordanien utbildar WE Center 
unga personer med funktions- 
nedsättningar för att göra dem 
medvetna om sina rättigheter och 
hur de kan ta utkräva dem.

Ajyal Association for Creativity and 
Development (AACD) i Palestina 
jobbar med att förbättra ungas möj-
ligheter att inkluderas i samhället 
både socialt och ekonomiskt. 

ungdomar 

Central- 
amerika
Coincidir i El Salvador främjar och 
försvarar sexuella och reproduktiva 
rättigheter. Nätverket bedriver också 
påverkansarbete på flera nivåer 
och kämpar för bland annat rätten 
till abort.

I Guatemala arbetar Asecsa med 
insatser riktade till unga ur maya-
befolkningen. Arbetet går ut på att 
utbilda ungdomarna i frågor som rör 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. Ungdomarna för sedan 
vidare kunskapen i sina nätverk.

Så här jobbar IM:s 
samarbetspartners 
för att stödja unga 
människor, så att 
de kan höja sina 
röster ännu högre 
och förändra 
samhällen – och 
sin framtid.

Med 

i fokus
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Sydasien
Kiran Society i Indien främjar 
inkluderande undervisning för barn 
och unga med funktionsnedsättningar 
och för flickor i marginaliserade 
grupper i Uttar Pradesh och Bihar. 

I Nepal arbetar Freed Kamalari 
Development Forum (FKDF) med att 
organisera unga kvinnor som 
tidigare varit kamalaris (barnslavar) 
så att de kan ta del av sina rättigheter 
i samhället.

Södra Afrika 
The Centre for Youth Empowerment 
and Civic Education (CYECE) i Malawi 
skapar hållbar förändring i hela 
samhället genom att sprida kunskap 
om sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter. 

Zimbabwe Coalition on Debt and 
Development (Zimcodd) arbetar för 
social, klimatmässig och ekonomisk 
rättvisa i Zimbabwe med fokus på 
unga och marginaliserade grupper.

 Östra Europa
Youth Media Center (YMC) i Moldavien 
främjar ungdomars samhällsengage- 
mang genom tillgång till information. 
De erbjuder utbildningar i medie- 
produktion för att stärka ungas röster.

Organisationen Stan i Ukraina bygger 
ett starkare civilsamhälle genom att 
stärka ungdomars gräsrotsinitiativ 
i frågor som rör frihet, respekt och 
kulturell mångfald. 
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Att få utbildning och stöd till att 
starta en småskalig verksamhet 
kan förändra livet för en ung 
person med funktionsvariation 
i Indien. Möt Sima Devi som 
med stöd från IM:s samarbets-
partner Kiran har påbörjat resan 
mot oberoende.

En av IM:s äldsta partners i Indien är 
Kiran, baserad i utkanten av Varanasi, 
eller Benares som staden också kallas. 
För hundratals miljoner hinduer är det 
den allra heligaste staden, och det är 
också en av världens äldsta bebodda 
platser. En intensiv, omtumlande, alltid 
intressant och ofta påfrestande, plats att 
vara på.

Här arbetar Kiran för att förbättra 
situationen för unga personer som är 
utestängda från arbetsmarknaden på 
grund av funktionsnedsättningar, 
eller som på andra sätt har svårt att 
hitta försörjning.

En av dem som har fått stöd att  
hitta inkomst och sysselsättning är 
Sima Devi.

”Som funktions- 
nedsatt var det 
svårt att arbeta 
inom jordbruket.  
Och som ensam 
kvinna är det 
dessutom svårt att 
överhuvudtaget 
arbeta utanför 
hemmet.”

När hon möter upp på gården fram-
för sitt hus har hon flera kannor kallt 
vatten med sig. Det är oerhört varmt 
och svettigt. Många människor är sam-
lade på den öppna ytan, de småpratar 
och försöker svalka sig så gott det går. 

– I det här huset bor 60 personer, 
alla är medlemmar i en stor utökad 
familj som bor tillsammans, 
berättar Sima.

Beroende på familjestorlek har de 
olika mycket utrymme. Sima bor i ett 
rum tillsammans med sin syster Priti. 
Där sover de, lagar mat, arbetar – ja, 
gör allting. Ett enda rum är deras hem, 
deras värld.

En investering som ger jobb
Sima föddes med ett skadat öga och 
har begränsad syn.

– Egentligen är det inte något stort 
handikapp, men vissa typer av fysiskt 
arbete är svåra att utföra. Och att 
arbeta som bonde var stundtals svårt, 
säger hon.

Sima arbetar inte längre som bonde. 
Det behöver hon inte efter att ha fått 
Kiran och IM:s stöd. Hon har kunnat 
utbilda sig till sömmerska och har  

också fått hjälp att investera i en syma-
skin. Den står nu i hennes rum, som 
därmed också är hennes arbetsplats.

– Som funktionsnedsatt var det svårt 
att arbeta inom jordbruket. Och som 
ensam kvinna är det dessutom svårt 
att överhuvudtaget arbeta utanför 
hemmet, säger hon. 

Nya möjligheter 
för unga i den 
heliga staden

Sima Devi föddes med en skada på ena 
ögat, vilket framför allt utgör ett socialt 
problem på grund av stigma och fördomar.
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Kiran som grundades 
1990 är en av IM:s äldsta 
samarbetspartners. I 
starten var det två barn med 
funktionsnedsättningar 
som fick stöd, därefter 
expanderade organisation 
snabbt. Behoven var enorma 
och det fanns då inte många 
som arbetade för den här 
utsatta gruppen. Kontakten 
med IM etablerades tidigt via 
John och Britta Fenneberg, 
som på den tiden ledde IM:s 
verksamhet i Indien från 
kontoret i Shanti Niwas.

Organisationen driver 
bland annat en skola 
med hundratals elever, en 
omfattande lärarutbildning, 
en protesverkstad, olika 
typer av sjukgymnastik och 
terapi, ett internatboende 
och en klinik. Förutom att 
jobba med barn arbetar de 
idag även för att unga med 
funktionsnedsättningar ska 
hitta arbete och få en inkomst 
så att de kan bli oberoende 
och klara sig själva.

Fakta om KiranFörsörjning nyckeln till oberoende
Sima menar att det största problemet 
med hennes funktionsnedsättning inte 
är att hennes syn är nedsatt, utan det 
stigma som det innebär.

– Min största oro inför framtiden är 
fortfarande att jag inte ska bli gift. Vem 
vill gifta sig med en skadad och funk-
tionshindrad flicka? Ingen. Hur ska jag 
då överleva – alla vet att det är svårt att 
klara sig som ensam kvinna, säger hon.

Det som kan mildra problemen med 
att leva som ogift kvinna är att man 
kan försörja sig. Därför är Kirans stöd 
så viktigt. 

Sima känner sig både nervös och 
förhoppningsfull inför framtiden.

– Jag pratar med Kiran om att jag 
skulle vilja utöka verksamheten för att 
kunna sälja mer av mina textilier på 
marknader som ligger längre bort. Då 
behöver jag både göra investeringar och 
ha möjlighet att röra mig längre, men 
om jag jobbar hårt så kan det gå, 
säger hon.

Måste vara hållbart
Kiran gör som de alltid gör. Först ger de 
utbildning, sen stöttar organisationen 
de första stegen in i en ny verksamhet. 
Därefter utvärderar man tillsammans 
hur det går och ser över förutsättning-
arna för att utöka verksamheten – eller 
beslutar om man måste tänka om. 
Verksamheten måste vara hållbar och 
skapa oberoende på sikt. 

Simas syster Priti får frågan hur hon 
skulle beskriva sin syster. Hon tänker 
efter en liten stund.

– Hon arbetar hårt och är så ambi-
tiös, så duktig. Vi har en jättestark och 
nära relation, säger hon stolt och torkar 
svetten ur pannan. 

– Innan vi slutar måste ni lova att 
hälsa alla som stöttar personer som mig. 
Tack snälla ni, tack, säger Sima.

Det är ett tack som är riktat till såväl 
Kiran som till alla IM:s givare och  
medlemmar i Sverige.

Text och foto: Erik Törner

Varanasi, april 2022, i en bil på väg 
från Varanasi till Mirzapur. 

Hettan är nästan outhärdlig. Och 
det är inte för att det finns en ugn eller 
en eld i närheten – det är solen som 
obönhörligt klättrar upp i skyn. Det är 
förmiddag och ovanligt varmt även för 
att vara i Indien.

– Vi försöker ställa om och börja så 
tidigt vi kan för att undvika hettan, det 
är inte bra för människor att arbeta i 

Alla pratar 
om vädret

den värmen mitt på dagen, säger Sang-
eeta, grundare av IM:s partnerorgani-
sation Kiran som jobbar för barn och 
unga med funktionsnedsättningar.

Från Sverige kommer rapporter om 
kyla och snö. I Indien är det tidig som-
mar och rekordvarmt. Det som förenar 
är att alla pratar om vädret. Klimatför-
ändringarna förändrar vädret – på olika 
sätt på olika platser. 

I takt med att bilen letar sig fram på 
dammiga grusvägar i ett snustorrt gult 
och brunt landskap spekulerar Kirans 
personal kring hur varmt det faktiskt 
är. Den här dagen är det så varmt att 
våra mobiltelefoner slutar att fungera. 
En modern iPhone klarar inte mer än 

46 grader och därmed vet vi.
När du läser det här har värmen 

förmodligen stigit ännu mer i stora 
delar av Sydasien – inte minst här på 
Gangesslätten. Förhoppningsvis  
kommer snart monsunen och tempe-
raturer sjunker, för den här typen av 
värme dödar människor dagligen. 

Unga värderar klimatförändringarna 
som ett av de största hoten mot deras 
framtid. I nästa nummer av Med-
mänsklighet kan du läsa om hur 
fattigdom och klimatförändringar 
hänger ihop – och om vad IM gör för 
att möta problemen.

Text: Erik Törner

Kiran i Varanasi är en organisation med och för människor med 
funktionsnedsättningar. Bland annat driver de en protesverkstad.
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Sedan kriget i Ukraina bröt ut har 
IM stöttat de samarbetspartners 
som vi arbetar med i regionen 
så att de snabbt har kunnat 
ställa om sin verksamhet till den 
rådande situationen. Outtröttligt 
ställer de upp för människor 
i nöd och har tagit ledningen i 
det humanitära arbetet.

Den ryska invasionen av Ukraina och 
det fullskaliga kriget som startades 
den 24 februari har berövat miljontals 
ukrainare sina hem. Nästan sex miljo-
ner människor har flytt utomlands och 
runt åtta miljoner har blivit flyktingar i 
sitt eget land.

Kriget tvingar människor att åka till 
i första hand västra Ukraina, den del av 
landet som har förskonats från större 
attacker. Där stannar människor till, 
antingen för att söka skydd under kor-
tare eller längre tid, eller för att därifrån 
kunna ta sig ut ur landet.   

Städerna Ivano-Frankivsk och Cher-
nivtsi där IM:s partnerorganisationer 
bedriver verksamhet, ligger i den västra 
delen av landet dit människor söker sig. 
Redan under krigets första dagar bör-

jade de ställa om sin verksamhet, både 
för att förbereda sig på en kommande 
krigssituation och för att kunna ta 
emot internflyktingar som de befarade 
skulle komma från krigszonerna.

Volontärer möter flyktingar på 
järnvägsstationen
Medarbetarna på ungdomsorganisatio-
nen Stan som i vanliga fall arbetar 
med frågor som rör mänskliga rättig-
heter och demokrati, insåg snabbt att 
deras organisationsförmåga kom väl 
till pass när det gällde att hjälpa 
internflyktingar.

– Vi finns på plats på järnvägsstatio-
nen i Ivano-Frankivsk dygnet runt och 
tar emot människor som kommer med 
tågen. Vi bjuder de nyanlända på mat 
och hjälper till med att hitta boen-
de eller transport vidare utomlands. 
Det som är viktigast är inte alltid en 
måltid – det viktigaste är att människor 
känner att de inte är ensamma i krisen, 
berättar Maria som arbetar på Stan.

Stan har även gjort om sitt kontor 
till ett härbärge och bidragit till att 
flera andra härbärgen i närområdet har 
kunnat öppna. 

Det finns flera initiativ i Ivano- 

Frankivsk för att snabbt få fram mer 
långsiktiga boenden för människor 
som flytt. IM:s partner MetaLab har 
påbörjat renoveringen av ett gammalt 
universitetshem. Planen är att kunna 
erbjuda fullt möblerade rum med 
gemensamhetsytor till människor som 
anländer från krigsdrabbade områden. 

Väver kamouflagenät 
I Chernivtsi finns organisationen 
Zahyst som arbetar för rättigheter 
för människor med funktions- 
nedsättningar. I ett tidigt skede av 
kriget förvandlade de sitt kontor till 
ett tillfälligt härbärge där de erbjuder 
övernattning, varm mat, gratis wi-fi 
och mobilladdning. 
Även civilsamhällesorganisationen 
Ukrainian People’s House finns i 
centrala Chernivtsi, och precis som 
Zahyst har man öppnat sitt kontor för 
internflyktingar. Med stöd från IM har 
de köpt in och donerat flera ton mat, 
barnmat och hygienprodukter till fyra 
kommuner i Chernivtsi-regionen för 
internflyktingars behov. I organisatio-
nens lokaler samlas också frivilliga för 
att klippa och väva band för att tillverka 
kamouflagenät till ukrainska styrkor.

Civilsamhället 
tar ledningen 
i krisen IM:s insatser i Ukraina och 

Moldavien under kriget

Unga volontärer från IM:s partner WCPS 
serverar mat till människor på flykt vid 
gränsstationen Tudora i Moldavien. 
Foto: WCPS
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Många barnfamiljer på flykt anländer till järnvägsstationen 
i Ivano-Frankivsk. Foto: Maksym Solodjuk

Moldaviska organisationer gör 
stora insatser
Moldavien, med en befolkning på 
drygt 2,6 miljoner invånare, har tagit 
emot hundratusentals flyktingar från 
grannlandet Ukraina.

IM:s partners i landet har även här 
snabbt fått ställa om sina verksamheter 
för att hjälpa till i den akuta krisen. 
Stödet från de stora organisationerna 
och regeringen har ännu inte kunnat 
kanaliseras på ett effektivt sätt, berättar 
Silvia Apostol som är IM:s regionchef 
för östra Europa.

– De stora organisationerna har inte 
varit närvarande här tidigare, så de har 
inte tillräckligt med människor på plats 
för att kunna agera i krisen. IM har 
funnits på plats i många år i regionen 
och har kunnat agera direkt, säger hon.

De specialkompetenser som civil-
samhällesorganisationer har genom 
sina vanliga verksamheter kommer väl 
till pass. Flera av IM:s partners arbetar 
med rättigheter för människor med 
funktionsnedsättningar och det är en 
grupp som drabbas extra hårt just nu.

IM:s partners Fedra och Sos Autism 
har upprättat en flyktingförläggning 
som är specialiserad för familjer som 

har barn med autism. Förläggningen är 
den enda i sitt slag i Moldavien.

Organisationen Motivatie delar 
ut matpaket, hygienprodukter och 
mediciner till personer med funktions-
nedsättning på flykt, samt till mammor 
och barn som placeras i familjer på 
landsbygden. De anordnar också 
gratis specialanpassade transpor-
ter från gränsen för människor 
med funktionsnedsättningar 
och kostnadsfri psykolog-
hjälp för människor som 
traumatiserats i kriget.

– Våra förhoppningar 
om de stora hjälpaktö-
rernas insatser grusades 
under den första månaden 
av kriget. I praktiken är det 
små, lokala civilsamhällesor-
ganisationerna, som de som 
IM stöttar, som har gjort det stora 
jobbet, säger Silvia.

 
Av säkerhetsskäl väljer vi att inte 
publicera efternamn på några av 
människorna i artikeln.

Text: Malin Kihlström

Vill du bidra till vårt 
arbete för människor 

som flyr kriget i Ukraina? 

Swisha din gåva till 

900 70 63.



I Guatemala är det så vanligt 
att flickor i femtonårsåldern 
blir gravida och föder barn att 
ingen reagerar på det. Antalet 
tonårsgraviditeter är stort och 
även mycket unga flickor föder 
barn. En av orsakerna är att 
sex är ett tabubelagt ämne och 
inget man pratar om. I regionen 
Quetzaltenango sprider IM:s 
partner Asecsa kunskap om 
sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter bland unga.

Ungdomarna sitter tätt ihop i den lilla 
mottagningen, och de närmast slåss om 
att svara på frågor och förklara.

– Min syster fick barn när hon var 
17 år, det var alldeles för tidigt, hon 
var inte alls färdigutvecklad då, varken 
fysiskt eller emotionellt, berättar Esli 
Esthes Lopez Mozariegos.

De andra ungdomarna nickar. Här i 
Guatemala är det inte ovanligt att föda 

barn i den åldern.
– I den här byn, Palestina de los Al-

tos, är det trots allt lite bättre på grund 
av det som personalen vid den här mot-
tagningen gör – och alla oss ungdoms-
ledare, säger Kimberly Aragon.

Den lilla mottagningen är psykolo-
gen och socialarbetaren Carol Gonzalez 
arbetsplats. Här tar hon emot grupper 
av engagerade ungdomar som tillsam-
mans med henne försöker att förbättra 
livssituationen för ungdomarna. De får 
stöd av Asecsa, en av IM:s partnerorga-
nisationer i Guatemala.

– 15–16-åriga mammor är inte alls 
konstigt, ingen skulle reagera över det. 
Det är heller inte ovanligt att flickor 
föder barn i 12–13-årsåldern,  
säger Carol. 

Inte brist på preventivmedel
När man här gemensamt diskuterar  
problemen kring hälsa, relationer och 
fattigdom återkommer man alltid till 
att det allra största problemet är just 
tonårsgraviditeter.

– Men tro inte att det är brist på 
kondomer eller p-piller som är problemet. 

Kimberly Aragon

Esli Esthes Lopez Mozariegos

Antoine Emanual 
Martinez Escobar
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Smyger in 
kunskap om sex
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Det finns. Det är okunskap, tabun och 
rädsla förknippat med preventivmedel 
som är problemet, säger Antoine Ema-
nual Martinez Escobar. 

Samhällets normer säger att du ska 
gifta dig tidigt och skaffa barn tidigt, 
utan att förstå konsekvenserna. Men att 
prata om det är tabu. Hur kan man då 
komma åt det problemet? 

Gör roliga saker
Ungdomarna och Carol, med stöd av 
IM och Asecsa, har genom en lång rad 
sinnrika aktiviteter ökat kunskapen och 
minskat problemen just här.

– Vi använder allt vi kan – musik, 
teater, sport, fritidsaktiviteter, läger-
verksamhet, utbildningsdagar – allt 
möjligt. Vi gör roliga saker, som att 

släpa pingisbord till de stora marknads-
dagarna. Då kommer ungdomarna  
och spelar pingis, och vi får kontakt,  
säger Carol.

– Sen smyger vi in sexualundervis-
ningen, säger hon och ler.

Kimberly fyller i:
–  I skolan tycker alla att de här 

frågorna är jättetråkiga, men här är det 
kul. Mellan aktiviteter och roligheter 
pratar vi och diskuterar, och då kan 
vi lyfta frågor som annars är tabu. Vi 
skapar en miljö där de unga kan känna 
sig trygga. Sen går ungdomarna hem 
och pratar med sina föräldrar. 

Kimberly ler brett och konstaterar.
– Det funkar! 

Text och foto: Erik Törner

Andelen tonårsgraviditeter i 
Guatemala är bland de högsta 
i Latinamerika. Abort är inte 
tillåtet utom om moderns liv 
står på spel. 

Källa: ui.se

Fakta 
Guatemala

”Det är okunskap, 
tabun och rädsla 
förknippat med 
preventivmedel 
som är problemet.”

Ett nära samarbete. Kimberly Aragon, Monica 
Azuleidy de Leon Santigo och Carol Gonzalez.

Asecsas ungdomsledare arbetar 
tillsammans med psykolo gen och 

socialarbetaren Carol Gonzalez för att 
förbättra ungas situation i Guatemala.
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På plats i Lund den 7–8 maj höll IM 
sitt första fysiska årsmöte på flera år. 
Det 77:e nationella årsmötet samlade 
ombud och medlemmar från hela 
landet för att diskutera och ta beslut i 
för organisationen viktiga frågor.

Våren vibrerade i luften när IM:s 
ombud och medlemmar samlades till 
nationellt årsmöte i Lund den första 
helgen i maj. Det var det första fysiska 
årsmötet sedan pandemin startade för 
två år sedan.  
Temat den här gången var demokrati. 
Runtom i världen backar demokratin 
och fattigdomen har ökat markant 
i spåren av pandemin. Under mötet 
betonades flera gånger vikten av att 
organisationer som IM finns och arbe-
tar för att stärka civilsamhället, både i 
Sverige och i världen. 

Möjlighet att diskutera
På lördagseftermiddagens påverkans-
torg bjöds deltagarna in att diskutera 
IM:s kommande strategi samt de pro-
positioner och motioner som kommit 
in till årsmötet och som skulle fattas 
besluta om. Bland motionerna fanns 

Första fysiska 
årsmötet efter 
pandemin

bland annat förslag om att skapa ett 
digitalt forum för erfarenhetsutbyten 
mellan IM:s lokalföreningar, hur det 
antirasistiska arbetet inom IM ska 
fortsätta och att IM ska starta en fair 
trade-utbildning tillsammans med  
en folkhögskola. 

Enades om ett uttalande
Veckorna före årsmötet nåddes vi 
av dystra besked från regeringen 
som aviserade att de ska göra en stor 
avskrivning ur biståndsbudgeten till 
förmån för kostnader som kopplas till 
människor som flytt kriget i Ukraina 
och sökt sig till Sverige. 

IM har aktivt försökt driva opinion 
i frågan och talat om orimligheten att 
ställa utsatta grupper mot varandra. 
Särskilt när statens finanser visar ett 
kraftigt överskott. 

Prognosen är att IM kommer att 
förlora närmare 40 procent av stödet 
från Sida för innevarande år, något som 
först bemöttes med oro från deltagarna. 
Men IM:s målbild är tydlig: nedskär-
ningarna ska inte drabba de mest utsat-
ta! Med en stabil ekonomi i ryggen har 
IM eget kapital att ta av för att mildra 
de effekter som avskrivningen kan 
komma att ha. 

Årsmötet enades kring ett uttalande 
som lyfter det felaktiga i att ställa utsatta 
grupper mot varandra i detta oroliga 
omvärldsläge. Uttalandet, som finns att 
läsa under Aktuellt på IM:s hemsida, 
stöttades med acklamation.

Ny styrelse 
Årsmötet valde också en ny styrelse.  
Gabi Björsson valdes till ordförande 
efter att ha varit tillförordnad på posten 

sedan Anders Kompass lämnade rollen 
när han blev direktör för Institutet för 
mänskliga rättigheter i januari. Nya 
ledamöter blev Hanna Hallin, Josefin 
Carlring och Josefin Daleskog medan 
Helene von Wachenfelt och Reza Javid 
valdes om. Till ny suppleant valdes 
Rebecka Lettevall. Sedan tidigare sitter 
Eduardo Gran Villanueva-Contreras 
och Nina Åxman i styrelsen.  

Teater för en humanare 
flyktingpolitik
Årsmötesdeltagarna fick även möjlighet 
att se teaterföreställningen ”Öppna 
hjärtan – kalla handen” som baserar 
sig på berättelser från ungdomar som 
tvingades fly från Afghanistan 2015.  

Lär känna IM:s styrelse på 

imsweden.org/styrelse

Ombuden, som representerade sina 
lokalavdelningar, röstade och utövade 
demokrati i praktiken. 

Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande 
i Lund, höll ett engagerat inledningsanförande.

Protokoll med beslut från 
årsmötet finns på 

imsweden.org/arsmote
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Röster om årsmötet

 Marcus Karlén 

IM Stockholm

1.  ”Det bästa har varit att träffa likasin-
nade och engagerade människor, 
och vara med och fatta beslut i 
viktiga framtidsfrågor för IM.” 

2.  ”IM behövs i Sverige för att bidra till 
integration och mångfaldsarbete, 
men även som en stark röst för 
solidaritet internationellt.”

Lisa Hansson 
IM Falkenberg

1.  ”Det bästa har varit möjligheten att 
träffa fler engagerade människor 
inom IM.” 

2.  ”IM behövs för att skapa solidaritet 
på en gräsrotsnivå. Vi behövs för att 
verka för ett starkt civilsamhälle.” 

Elias Davidsson 

IM Umeå

1.  ”Jag tycker det bästa var att alla 
lokalföreningar får vara med och 
demokratiskt besluta i viktiga frågor.”

2.  ”Egentligen skulle IM inte behövas, 
men när världen ser ut som den gör 
är det viktigt att vi finns och kämpar 
mot fattigdom och utanförskap.” 

Föreställningen har regisserats av 
Agneta Idbohrn och under våren turne-
rade ensemblen runt i Skåne med nio 
uppträdanden. Den tionde och sista 
föreställningen gavs på årsmötet. IM:s 
lokalförening i Lund har drivit projektet 
med bidrag från IM.

Nästa årsmöte blir digitalt
På årsmötet 2021 beslutades att vartan-
nat nationellt årsmöte framöver ska ske 
digitalt. Därför kommer vi träffas över 
skärmarna nästa år när IM för 78:e 
gången kallar till årsmöte. 

Text: Anton Eriksson 
Foto: Ola Richardsson

1. Vad har varit det bästa med årsmötet? 
2. Varför behövs IM i tider som dessa?

Titti Hadders Lindahl 

IM Nyköping

1.  ”Att få träffa alla människor igen 
och inspireras.” 

2.  ”IM behövs för att opinionsbilda i 
frågor om att värna demokratin.”

Konstruktiva samtal när 
viktiga frågor diskuterades.
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DEN GÅNGNA HELGEN VAR jag i Lund för att delta i IM:s nationella årsmöte. 
Det var det första fysiska årsmötet efter pandemin. Årsmöten är alltid en energikälla, 
man får träffa många trevliga människor, vi debatterar, rapporterar, fattar beslut och 
umgås! I år kändes det speciellt fint. Dels för att det var länge sedan vi sågs och dels 
för att det kändes som en oas av kämpaglöd för det goda i en värld av oro och hot. 
Jag fick en känsla av att det fanns fler yngre bland deltagarna den här gången. 
Nu måste det ju erkännas att begreppet ”yngre” kan vara relativt sett från mitt 
perspektiv. Men jag tycker det är mycket glädjande att IM-aktivism kan fortleva 
genom nya generationer. 

Ibland undrar jag vad mina barnbarnsbarn, jag hoppas ju få träffa dem, kommer att 
säga om mig och min generation. Vi som uppfann massbilism och massturism, vi 
som slutade lappa och laga och istället slängde och köpte nytt. Bara för att nämna 
några exempel av överflödet. För visst kommer de att förstå att allt hänger ihop, 
klimat och konflikt, fattigdom och förtryck, krig och svält. Att få vara delaktig i 
IM och därmed kunna bidra till att göra världen mer medmänsklig är därför viktigt 
för mig. Och att få göra det tillsammans med yngre och unga krafter ser jag som 
ett privilegium. 

Ungdomar är en av IM:s fokusgrupper. Det är av yttersta vikt att vi lyssnar på dem! 
Både i vårt utvecklingssamarbete i världen och här hemma bland medlemmar och 
målgrupper. De är många och deras engagemang och kämpaglöd för en bättre 
värld är stor! Unga är framtidens hopp och därmed måste de själva 
kunna definiera sina problem och därmed egna lösningar. 
Och alla vi andra måste göra vårt yttersta för att lyssna 
på dem, lita på dem och stödja dem. Om vi vill tro på en 
framtida rättvis och hållbar värld där fred råder, och det vill 
vi ju verkligen, måste vi alla hjälpas åt nu, unga som gamla!

Stockholm den 13 maj 2022

Unga och gamla 
måste hjälpas åt

Gabi Björsson, ordförande
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2022
IM-priset

AKTUELLT

Jönköping/Huskvarna 
Volontärer sökes till våra två verksamheter på 
Träffpunkt Smeden i Smedbyn, Huskvarna. 
Lokalföreningen erbjuder medborgarservice 
på tisdagar och driver språkcafé på torsdagar. 
Syftet är att skapa bättre förutsättningarna för 
inkludering och motverka utanförskap. Varda-
gar, kvällstid. Hur mycket du vill engagera dig 
är frivilligt. Välkommen att kontakta oss om du 
är intresserad eller vill veta mer. 
Kontakt: jonkoping.lf@imsweden.org 

 

Bl
i v

ol
on
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r!

VEM FÅR IM-PRISET 2022? Vet du någon som 
har gjort viktiga medmänskliga insatser och/eller 
väckt opinion mot våld eller orättvisor? Nominera då 
personen till IM-priset till Britta Holmströms minne. 
Prissumman är 50 000 kronor.

I juryn: sångaren Rickard Söderberg, juristen Dona 
Hariri, journalisten bakom #jagärhär Mina Dennert, 
journalisten Bilan Osman samt David Polfeldt, före 
detta vd för Massive Entertainment. IM representeras 
av generalsekreterare och ledamot i styrelsen.

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
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Hej medlem, var med 
i utlottningen av fina 
tygkassar!
Nu kan du som är medlem vara med i utlottningen 
av fair trade-tygkassar. Det enda du behöver göra är 
att uppdatera dina kontaktuppgifter!

Uppdatera enkelt via QR-koden eller gå in på 
imsweden.org/uppdatera-kontaktuppgift 
– senast 30 november.

Följ IM på 
sociala medier

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

@imsweden.org @imsweden @imsweden

För att du tror på en rättvis 
och medmänsklig värld. 

Skänk en 
minnesgåva
imsweden.org/minnesgava 
eller 046–32 99 45  

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 IM:s arbete. 
Vi vill att IM ska finnas på fler platser i landet och 
söker nu personer som vill driva verksamhet. 
Kontakt hanna.ekblad@imsweden.org 

Göteborg
Du behövs som läxhjälpare på Kortedala 
bibliotek efter sommaren.
Mer info: imsweden.org/goteborg/volontar 
Kontakt: goteborg@imsweden.org



Vi ser inte
bara på.

Tillsammans tar vi 
kampen mot fattigdom 

och ojämlikhet.
Bli månadsgivare!

imsweden.org


