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”Situationen får så många konsekvenser.”

”Det är mycket varmare nu och  
temperaturerna stiger hela tiden.”

”Kvinnors inflytande är en nyckelfaktor  
för att hitta hållbara lösningar.”

”Genom jordbävningen lärde vi oss  
hur vi ska förbereda oss.”

MALAWI – Alla pratar om vädret

INDIEN – Extremväder gör livet svårt

EL SALVADOR – Ekofeminism ger nya perspektiv

NEPAL – De reste sig starkare ur katastrofen

Det här numret av Medmänsklighet handlar om klimatkrisen och 
om hur den driver på fattigdom och ojämlikhet i världen. De som 
drabbas hårdast är de som har orsakat den minst. IM arbetar för 
att öka människors och samhällens motståndskraft mot krisens 
verkningar. Stöd oss gärna i det arbetet.

Malawisjön i soluppgången. Sjön är en förutsättning 
för livet för miljontals människor som bor i närheten 
av den, i Malawi, Moçambique och Tanzania. 
Den är stor, vacker – och hotad av klimatkrisen. 
Klimatorganisationen Global Nature Fund har utsett 
Malawisjön till ”Threatened Lake of the Year 2022”, 
vilket bara är ett bevis av många på hur hotad sjön 
och dess omgivning är. Foto: Ola Richardsson/IM
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Ibland får jag höra att IM inte är en  
klimatorganisation och ”varför har ni  
börjat prata så mycket om klimatet?”.  
Svaret är att just nu behöver alla organi- 

sationer vara klimatorganisationer liksom  
alla företag behöver vara klimatföretag och  
alla individer behöver vara klimataktivister. 

IM har en vision om en rättvis och  
medmänsklig värld. I en värld där den rika 
delen står för de största utsläppen, samtidigt 
som den fattigare delen drabbas hårdast kan 
vi utifrån vår vision inte sitta tysta. Vi måste 
kräva klimaträttvisa! Alltså att den rikare delen 
av världen tar det största ansvaret både för att 
minska utsläpp och för att finansiera om-
ställningen för fattigare länder. När vi ser hur 
människor i de delar av världen där vi arbetar 
drabbas hårt – och allt oftare – av värmeböljor, 
stormar och översvämningar, måste vi bidra till 
att bygga motståndskraft. 

IM har som sitt uppdrag att bekämpa  
fattigdom och utanförskap. Klimatförändring- 
arna bidrar till ökad fattigdom. Ursprungs- 
folk, kvinnor och unga är, som ofta, de som  
drabbas värst. 

IM har sedan många år haft klimat som ett 
perspektiv i allt vi gör, utan att vi har pratat så 
mycket om det. Nu behöver vi växla upp det 
arbetet. Detta genom att prioritera samarbetet 
med de partners som är duktiga på allt från  
ekologiskt jordbruk till att bygga motstånds-

kraftiga samhällen. Vi behöver också göra det 
genom att förändra vårt eget sätt att arbeta och 
minska våra utsläpp. Vi lärde oss massor under 
pandemin om nya sätt att jobba. Nu går stora 
delar av världen tillbaka till livsstilen före pan-
demin. Det har vi inte råd med om vi vill ha en 
planet också för våra barnbarn. 

Forskarna är överens. Det är vi människor 
som bidrar till de klimatförändringar som för 
varje år blir allt synligare. Det är nu vi behöver 
agera om vi ska klara av att begränsa skadorna 
till en nivå där planeten förblir beboelig också 
för kommande generationer. Det är framför allt 
politiska beslut som behövs. De politiska beslut 
som fattas under denna mandatperiod kommer 
att vara avgörande. Nu behöver vi politiker som 
vågar ta modiga beslut för klimatet och väljare 
som påminner politikerna om detta. Vi behöver 
alla stå ut med att en del saker behöver göras på 
nya sätt, trots att det ibland blir obekvämt. 

LEDARE

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

Därför 
pratar IM  
om klimatet 

Se Martin Nihlgård debattera med biståndsminister Matilda Ernkrans och 
Moderaternas Margareta Cederfelt i Global Bars biståndsdebatt den 25/8.

Länk till debatten: bit.ly/3Q0S8ew
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TIDIGT PÅ MORGONEN, när solen ännu bara givit 
himlen en svag rodnad, skyndar de första kvinnorna 
ner till Malawisjöns västra strand. De går ut en bit i 
det svala vattnet och börjar morgonbestyren.

Tvättar av sig.

Kvar på stranden står korgar med smutstvätt,  
som snart ska vaskas av.

Ute på sjön syns först svaga, flackande ljus, innan 
konturerna av skroven och fiskarna som långsamt  
paddlar in mot stranden blir urskiljningsbara  
i morgonljuset.

Ibland sjunger de.

Som en utspridd kör som hälsar dagen och sina  
familjer på stranden.

Det är en magisk stund.

Vid en hotad sjö.

Klimatkrisen ligger som ett mörkt moln över allt.   
Över sjön. Över människorna, dessa människor som  
kanske minst av alla är orsaken till krisen, men som 
ändå är bland dem som drabbas allra mest.
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Alla pratar 
om vädret

Text och foto: Ola Richardsson



Malawisjön anses vara en av de äldsta sjöarna på jorden. Den är  
en förutsättning för livet för miljontals människor som bor i närheten  
av den, i Malawi, Moçambique och Tanzania. Den är stor, vacker 
– och hotad av klimatkrisen.

En del av Malawisjöns skön-
het har spridits långt i väg. 
Här finns flera hundra olika 
ciklidarter, som återfinns i 

akvarium världen över. Och det finns 
mycket mer än fiskar, sjön är ett av de 
rikaste ekosystemen i världen.

Det finns mycket vatten i sjön, och 
det tar tid för effekterna av klimat- 
krisen att bli tydliga. Ändå har Malawi-
sjön passerat den gränsen.

Klimatorganisationen Global Nature 
Fund har utsett Malawisjön till  
”Threatened Lake of the Year 2022”, 
vilket bara är ett bevis av många på  
hur hotad sjön och dess omgivning  
är. Den skrämmande utmärkelsen ges  
varje år till en sjö som är allvarligt 
hotad av människan.

Ungefär 70 procent av behovet av 
protein för människorna i Malawi är 
fisk från Malawisjön.

Länderna kring sjöns stränder tillhör 
alla världens fattigaste. En delorsak 
till krisen för sjön är fattigdom. Halva 
Malawis befolkning lever under fattig- 
domsgränsen, en fjärdedel i extrem 
fattigdom. I kampen för att få mat för 
dagen använder malawierna för mycket 

gödsel och bekämpningsmedel och det 
påverkar sjön. De vet att det är dåligt, 
men har inte råd att tänka klimatsmart.

Mycket beror också på klimatkrisen, 
som gjort allt värre: värmeböljorna, 
torkan och översvämningarna. Oftare 
och kraftigare. 

Enligt Global Climate Risk Index, 
framtaget av Germanwatch, var tre 
länder i södra Afrika: Malawi, Moçam-
bique och Zimbabwe bland de fem 
mest drabbade av extremväder 2019. Att 
extremväder blir allt vanligare – och är 
en tydlig konsekvens av klimatföränd-
ringarna – är en överväldigande majori-
tet av världens forskare överens om.

Var man än är i länderna i södra Afrika 
så pratar människor om vädret. Inte för 
att klaga lite smått på det, som i Sverige, 
utan för att det påverkar hela livet.

Har man bara råd med en omgång 
utsäde till majsen, och bevattningssys-
tem inte ens är att drömma om, är det 
viktigt att regnet kommer som det bru-
kar. När det brukar och så länge som  
det behövs.

Det gör det inte. Inte nu längre.
Så sädeskornen torkar. Eller sköljs bort.

Och börjar det väl växa så är risken 
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numera stor att majsen ruttnar av en 
översvämning. Eller torkar, när regnet 
plötsligt slutar.

Fråga vem som helst i södra Afrika 
och svaret blir detsamma: Så var det 
inte förut.

Situationen får så många konse- 
kvenser. Det ökar risken för konflikter 
och för mycket större flyktingströmmar. 
Det påverkar jämställdheten, när mat 
och pengar inte räcker till och framför 
allt flickor tas ur skolan och riskerar att 
hamna i barnäktenskap.

De som är mest utsatta, och minst 
av alla är orsakerna till problemen, 
drabbas värst. Är allt hopplöst? 

Kanske inte.
Flera av de rika länderna har ökat 

sina insatser för att motverka klimat- 
krisens effekter. För att stödja de 
människor som är mest utsatta, för att 
öka motståndskraften och möjligheterna 
till anpassning.

Detta arbete medverkar även IM, 
tillsammans med våra samarbets- 
partner, till.

Det handlar om rättvisa.  
Klimaträttvisa.



  medmänsklighet nr 4 / 2022   7

DET KNASTRAR HÖGT om stegen när  
Angela Deka går över sin åker. Det kan inte bli  
torrare än så här.

– Jag sådde i november, när regnet brukar 
komma. Men det mesta av utsädet torkade bort. 
Sedan kom det äntligen en månad senare, men 
då öste det ner och det var mycket som ruttnade. 
Jag hade räknat med 3 ton majs, men fick bara 
250 kilo, berättar hon.

En del av det som ändå växte torkade också 
bort, när regnet slutade tidigare än det brukar.

Angela ler lite ändå. För i år hade hon råd 

med en andra omgång utsäde och hon klarar att 
fixa mat till sig och sina tre barn. Genom IM:s 
partnerorganisation Zimcodd har hon fått stöd 
i hur hon och hennes vänner i deras kooperativ 
både kan variera odlingarna och förädla det 
de odlar, och på det sättet ta mer betalt. Så en 
havererad majsskörd är inte samma katastrof 
som tidigare.

– Ingenting är som förut. Och frågan är om det 
blir det igen. Vi måste anpassa oss för att klara 
vardagen nu när vädret inte är att lita på längre.
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Blanca Aquino  
San Julian, El Salvador

Tidigare var vädret mer förutsägbart. På vintern regnade  
det varje natt och på dagarna sken solen. Nu är det 
storm nästan varje dag. Ibland regnar det alldeles för 
mycket och ibland inte alls. Förr kunde regnperioden 
pågå ända in i december, men förra året tog den slut 
redan i augusti. Och så har vi mycket större problem 
med skadeinsekter nu än vad vi haft tidigare. Det här 
påverkar mig väldigt mycket. Jag behöver använda en 
del av min skörd som utsäde under nästa säsong. Om 
jag förlorar skörden innebär det därför att jag inte bara 
förlorar det jag hade kunnat äta och sälja – det betyder 
också att jag inte kommer kunna odla nästa vinter.  
Med de stigande priserna för både mat och fröer är jag 
helt beroende av att skördarna blir goda. Men numera 
vet jag aldrig vad jag kan förvänta mig.

Stefano Banuel 
Nsanje, Malawi

Förr i tiden var det extrema vädret ovanligare och mer 
förutsägbart. Vi kunde ha extremväder en gång i decen-
niet förr, nu har vi haft tre översvämningar under loppet 
av sju år. De återkommande översvämningarna har fått 
oss att börja fundera på om vi behöver flytta våra odlingar 
till platser som är högre belägna för att inte riskera att 
allting spolas bort. Vi måste också ta hänsyn till över-
svämningar när vi nu bygger nya hus efter att våra gamla 
förstördes efter översvämningen tidigare i år då vattnet 
nådde brösthöjd och folk tvingades att fly från sina hem.

Den globala klimatkrisen är 

ett faktum – den sker här och 

nu. För bönder världen över är 

effekterna extremt tydliga.  

Här berättar småbönder i fem  

av de länder där IM arbetar  

om hur klimatförändringarna 

påverkar deras, och deras  

barns, liv och framtid.

Så drabbas 
världens 
bönder



 

”

”
”
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Edward Musonda  
Nchelenge, Zambia

Regnet kommer sent, och slutar tidigt. Förr 
brukade det alltid komma kring 24 oktober. Så är 
det inte längre. Nu senast, till exempel, kom det i 
månadsskiftet november/december. Dessutom har 
regnperioden blivit mycket kortare, så vi får inte 
tillräckligt mycket regn. Allt det här gör att allt fler 
hamnar i allt värre fattigdom.

Mina Devi  
Hesagar, Indien

Vädret har förändrats mycket de senaste åren. Vi är 
helt beroende av regnet, men det är så oberäkneligt och 
oregelbundet. Regnet kommer när vi inte behöver det – 
och när vi behöver regn så kommer det inte. Det skapar 
både vattenbrist och en outhärdlig hetta som skadar 
både grödorna och oss som måste arbeta i värmen. Och 
jorden blir så hård att den inte kan ta upp vattnet när 
regnet väl kommer. Då går det inte att odla.

Ganga Puri  
Kapilvastu, Nepal

Under de senaste åren har vi märkt stora skillnader 
i vädret. Förra året kom det extremt kraftiga skyfall 
som förstörde våra risskördar – allt ruttnade bort.  
I år är det extremt varmt och torrt, så vi kan inte så 
vårt vete. I vanliga fall skulle det ha kommit regn 
vi den här tiden, men nu är det så torrt att jorden 
spricker. De grödor som trots allt växer nu blir  
angripna av insekter som inte har funnits här  
tidigare. Det gör ju att vi får mycket mindre mat 
och att vi inte kan sälja något överskott. Min familj 
har blivit fattigare vilket gör att vi har svårt att  
betala skolavgifterna för våra barn. Så är det för 
många andra familjer också. När barnen inte går i 
skolan ökar risken för tidiga graviditeter och tidiga  
äktenskap. Det är inte alls bra.
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För kvinnorna i och runt 
den indiska byn Sawka är 
livet hårt. Förutom att de 
tillhör ett diskriminerat 
ursprungsfolk är deras 
dagliga liv påverkat av 
klimatkrisens effekter. 
Här möter du några av 
kvinnorna som med egna 
ord beskriver svårigheterna 
de brottas med.

Det är brännande hett i byn 
Sawka i delstaten Jhark-
hand i Indien. Värmeböljan 
under den här våren har 

gett temperaturer över 45 grader i  
centrala Indien – något som är långt 
över det normala. En kvinnogrupp  
är samlad och sitter på marken i  
skuggan av ett träd. Åtta av de elva  
medlemmarna har trotsat hettan och 
kommit till mötet. 

Området befolkas av en stam adi-
vasier (se faktaruta) som heter oraon. 
I byn finns ett tiotal kvinnogrupper 
som får stöd av IM:s partner Samvad, 
en adivasiorganisation som kämpar för 
ursprungsfolkens rättigheter på både 
gräsrotsnivå och politisk nivå.   

Kvinnorna som har samlats svarar 
tålmodigt på frågor. Klimatföränd- 
ringar vet de inte riktigt vad det är, 
men vädret – och hur det påverkar 
deras liv – är ett dagligt samtalsämne 
och problemområde. 

Har vädret förändrats? 
– Absolut! Det är mycket varmare nu 
och temperaturerna stiger hela tiden. 
Grödorna dör, det ställer till massa 
problem, säger Dahri Orain.

Regnar det inte längre?
– Jo, men vi får inte regn när vi och 
grödorna behöver det. Och sen får vi 
regn när vi inte ska ha regn, svarar en 
av kvinnorna. 

Kvinnorna pratar livligt och upp-
rört, nästan i munnen på varandra. Det 
är svårt att avgöra vem som säger vad.

– Marken blir totalt uttorkad, sten-
hård, så när det väl regnar kan den inte 
längre ta upp vattnet. 

– Det är inte längre tidsbestämt, det 
är oförutsägbart – och då slutar jord-
bruket att fungera som det ska.

– Dessutom blir det ofta så varmt på 
dagen att vi nästan inte kan arbeta. 

– Ja, och maten smakar sämre. Det 
är nog på grund av bekämpnings- 

INDIEN

Extremväder  
gör livet svårt

Hettan är outhärdlig. Vädret löper 
amok och för kvinnorna i den indiska 

delstaten Jharkand slår det omkull 
deras försörjningsmöjligheter.

Text och foto: Erik Törner
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medlen vi måste använda.
Angni Devi förklarar:
– Vi är tvungna att använda kemis-

ka bekämpningsmedel idag. Så länge 
vi odlade våra ursprungliga grödor 
behövde vi inte det, men vi har inte 
fler fröer, lagren har tagit slut, så vi 
måste köpa utsäde på marknaden. Det 
är hybridgrödor som kräver kemiska 
bekämpningsmedel.

Hur ser ni på framtiden?
– Jag tror inte att vi tänker så mycket 
på den, i alla fall inte jag. Men livet  
blir ju svårare. Nu höjs priserna också 
på grund av inflationen, säger  
Charia Devi.

Är det sämre idag än för  
fem år sedan?
Kvinnorna nickar och hummar jakande.

– Ja, det är svårare, ekonomin är 
sämre, säger Butan Orain.

– Nya sjukdomar har kommit.  
Vi får idag malaria, tyfoid, lung- 
inflammationer, anemi och annat,  
säger Charia Devi.

Varför tror ni att det kommer  
nya sjukdomar?
– På grund av kemikalierna vi får i oss 
och maten som är sämre. Det föränd-
rade vädret, både torkan och fukten 
och regnet, påverkar nog också, svarar 
Charia Devi.

Är ni tvingade att migrantarbeta 
delar av året? 
Frågan är relevant eftersom det är 
mycket vanligt att kvinnor och män ur 
den fattiga landsbygdsbefolkningen i 
Indien tvingas att, under delar av året, 
flytta för att hitta arbete. Det handlar 
om hårda och ibland farliga arbeten 
långt hemifrån. Fenomenet ökar i takt 
med att det traditionella jordbruket blir 
allt svårare att leva av.

Adivasi, ungefär ursprungsfolk på hindi, är ett 
samlingsbegrepp för det man i indisk lag kallar 
”scheduled tribes”. Adivasierna består av hundratals 
stammar och grupper med delvis egna språk och 
religioner, som totalt utgör närmare nio procent av 
Indiens befolkning, cirka 100 miljoner människor. 
Många av dem bor i delstaten Jharkhand. 
Adivasierna ser sig själva som en äldre, ursprunglig 
och mer naturnära befolkning, avskilda från 
majoritetsbefolkningen. De ses som lågkastiga  
och utsätts ofta för diskriminering.

Fortsättning >>

INDIEN

”Nya sjukdomar har 
kommit. Vi får idag 
malaria, tyfoid, 
lunginflammationer, 
anemi och annat.”

Tegelstenarna symboliserar för många indiska kvinnor det hårda livet som migrantarbetare.

För Charia Devi och de andra invånarna i byn Sawka är oron stor för vad som ska hända med 
deras liv i framtiden.
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– Vi gillar inte att behöva åka, ingen 
vill åka, men många av oss måste! Det 
har ökat mer och mer, för tjugo år 
sedan fanns knappt några så kallade 
migrantarbetare, säger Santoshi Devi, 
som just har anslutit sig till gruppen 
och snabbt kommer in i samtalet, stark 
i både röst och åsikter. 

– Vi gör det för våra barn. Vi hopp-
as de inte kommer att behöva resa för  
att arbeta. Pengarna vi tjänar är för  
deras utbildning, så de ska slippa  
migrera och i stället få jobb här, lokalt,  
fortsätter hon.

Vad arbetar ni med när ni är iväg?
– Tegelstenstillverkning. Vi bär lera och 
tegelstenar till och från brännugnarna. 
Tegelstenarna väger ungefär 3,5 kilo 
styck och vi tar tio till tolv på huvudet 
samtidigt. För tusen tegelstenar får vi 
150 rupees (cirka 125 svenska kronor), 
säger Santoshi Devi.

– Vi jobbar sju timmar varje dag, 
med en paus mitt på dagen på grund 
av hettan, från december till januari, 
fortsätter hon.

– Man får väldigt ont och det sliter 
framför allt på benen och axlarna. Nu-
förtiden finns det en enklare hälsokli-
nik och lite mediciner hos företaget, 
men om vi skadar oss mer än så skickas 
vi hem.

Hur är livet som kvinna här? 
– Åh, det är en massa problem! säger 
Santoshi Devi leende men med eftertryck.

– Män och kvinnor arbetar tillsam-
mans i jordbruket nuförtiden, det är 
bra. Men vi kvinnor måste också göra 
allting hemma! Vi gör allt i hushållet! 
fyller Charia Devi i.

Finns det något som gör  
er stolta?
– Ja! Livet vi lever som adivasier gör 
oss alltid stolta. Vårt sätt att leva och 
vår syn på livet, det är i samklang med 
naturen, säger Butan Orain. 

– Inget gör mig så stolt som mina 
grödor och inget gör mig så glad som 
en bra skörd och inkomsterna det ger, 
säger Angni Devi. 

Så stöttar IM
Via IM:s samarbetspartners i regionen får främst kvinno- 
grupper bland adivasierna stöd att ställa om till hållbara, 
produktiva jordbruk eller att hitta andra inkomstkällor. 
Människor som lever på fattigdomsgränsen har sällan 
marginal att förändra sin situation, men med stöd får de 
den möjligheten. För adivasierna bidrar det bland annat till 
att färre kvinnor och män tvingas åka som migrantarbetare 
för att försörja sina familjer. Stödet kan handla om att få 
möjlighet att börja odla grödor som klarar det nya klimatet 
bättre och att kunna odla ekologiskt för att slippa att 
använda kemiska bekämpningsmedel. Det kan också röra 
sig om stöd till att starta kycklinguppfödning, små affärer 
och andra inkomstgenererande verksamheter.

INDIEN

Klimatkrisen 
drabbar de 

mest utsatta.  
Ge en gåva idag!  

Swisha till 900 70 63

Santoshi Devi har med stöd av IM:s partner Samvad lyckats ställa om sitt jordbruk.  
Hon hoppas därmed kunna slippa att migrera för att få jobb och inkomst nästa år.
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Regnet hänger i luften. Det är efterlängtat. Juni månad  
har varit het och torr, trots att det egentligen är mitt i  
regnperioden. I hela landet kämpar bönderna för att  
hålla liv i sina grödor.

Yoselyn Guardado sitter i sin trädgård i Suchitoto i  
El Salvador, nöjd över att regnet är på väg. Hon är en del 
av den växande feministiska rörelsen i landet och de senaste 
sju åren har hon jobbat med miljöfrågor på kvinnorätts- 
organisationen Colectiva Feminista, som är IM:s partner. 

Ekofeminism är en gren inom feminismen som både ser 
till kvinnors rättigheter och till hur naturen kan skyddas 
och försvaras. 

– Genom att applicera ett feministiskt perspektiv på 
effekterna av klimatförändringar och miljöproblem blir det 
tydligare hur hårt kvinnor drabbas av dem, säger Yoselyn. 

– Vi ser också att kvinnors inflytande är en nyckelfaktor 
för att hitta hållbara lösningar som möjliggör ett värdigt liv 
för kommande generationer.

I El Salvador gör normer kring vad som anses vara 
kvinnligt och manligt att det ofta är kvinnorna som har 
huvudansvaret för hemmet och familjen. Därför är det 
kvinnorna som först måste hantera konsekvenserna av 
vattenbrist, uteblivna skördar och ökande matpriser. 

Men trots att kvinnorna i så hög grad påverkas av  
klimatförändringarna har de ofta begränsat inflytande  
över hur de lokala naturresurserna, som till exempel  
vatten, används. 

– Det är här vi på Colectiva Feminista kommer in  
i bilden. Vi utbildar kvinnor i hur vi kan skydda de  

Ekofeminism ger 
nya perspektiv

naturresurser vi har i vårt närområde. Vi stöttar dem också  
så att de vågar ta plats i styrelserna i de föreningarna som  
bestämmer över vattenresurserna. På så sätt får de verklig 
makt över hur vattnet förvaltas, säger Yoselyn. 

De första regndropparna börjar falla och Yoselyn tittar  
belåtet upp mot himlen. Äntligen ska hennes växter  
få vatten. 

– Vi kvinnor vet av erfarenhet att naturresurserna är på 
väg att ta slut och vilka konsekvenser det får. Nu är det dags 
för oss att kliva fram och ta makten för att skapa en bättre 
framtid. Därför behövs feminismen!

Vad har feminism med klimat- och miljöfrågor 
att göra? Mycket, menar feministen Yoselyn 
Guardado som arbetar med miljöfrågor på 
kvinnorättsorganisationen Colectiva Feminista  
i El Salvador.

Text och foto:  
Camilla Bergius

”Vi kvinnor vet av erfarenhet  
att naturresurserna är  
på väg att ta slut och vilka 
konsekvenser det får.” 

Yoselyn Guardado i El Salvador ser kvinnors inflytande  
som en nyckelfaktor för att hitta hållbara lösningar.



Det finns troligen två saker 
som folk känner till om 
mitt hem, Maldiverna:  
turistnäringen och hotet från 

klimatkrisen. Båda är nära förbundna 
med öns geografiska förutsättningar. 

Det finns inget fastland här. Hela 
nationen består av 1 200 korallöar som 
knappt syns ovanför horisonten eller på 
Google maps. När du zoomar in på en 
av de små 186 bebodda öarna kommer 
resten av världen att försvinna ur sikte. 

Det avskilda läget och de palm-
kantade stränderna med klart vatten 
har hjälpt Maldiverna att etablera en 
turismbaserad ekonomi. Mer än en 
miljon turister besöker de lyxiga resor-
terna varje år, vilket är fler än lokal- 
befolkningen på 500 000 personer.

Ironiskt nog är det samma geografiska 

förutsättningar som gör Maldiverna så 
sårbara. Global uppvärmning, orsakad 
av förbränning av fossila bränslen, kan 
leda till att havsnivån stiger nästan en 
meter i slutet av seklet. För alla låglänta 
kustbosättningar är detta dåliga nyhe-
ter. Men för mitt hem, där 80 procent 
av marken bara finns en meter över 
vattnet, kan detta vara katastrofalt. 
Det är därför du ofta kommer att höra 
termerna "dödsdom" eller "existentiellt 
hot" användas för att beskriva hotet 
från klimatförändringar mot små öar. 

Men på de maldiviska gatorna 
pratas det knappt om stigande hav. Det 
beror inte på att människor inte tror 
på klimatförändringar. Det finns bara 
andra problem att oroa sig för. Liksom 
alla andra länder som kämpar med 
fattigdom och ojämlikheter hanterar 

Brev från min ö

Lubna Hawwa är Climate Change Officer på 
IM. Hennes uppdrag är att arbeta med IM:s 
egna klimatavtryck och tillsammans med våra 
samarbetspartners jobba för klimaträttvisa. Hon 
är född och uppvuxen på Maldiverna där hon 
på nära håll har sett klimatkrisens verkningar.
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Maldiverna bostadsbrist, ungdoms- 
arbetslöshet, brist på tillgång till sjuk-
vård och utbildning, stigande levnads-
kostnader, korruption och kränkningar 
av mänskliga rättigheter. Till och med 
ökande religiös extremism och våld 
mitt i ett skenande drogmissbruk och 
politiska splittringar har ökat männi- 
skors dagliga oro. 

Dessutom är maldivianerna vana 
vid hot från havet. Våra bosättningar 
har överlevt tsunamier, flodvågor och 
stranderosion i över två årtusenden. 
Människor har dragit sig tillbaka, 
flyttat eller byggt om sina förfäders öar 
närhelst vågorna förstörde dem. 

För öarna vilar överlevnadsförmågan 
också på förmågan att återta ny mark 
från de grunda reven. Och att skydda 
öarna med havsvallar och förstärkningar. 

Det som behövs är pengar och teknik 
för att bygga det. Om öns naturliga 
geomorfologi lämnas oförstörd finns 
det en möjlighet att naturliga strömmar 
kan få stränderna att växa. 

Men det är inte enkelt. Landet blir 
mer och mer skuldsatt för varje år. 
Världen är snabbt på väg mot 1,5  
graders uppvärmning som kan döda 
upp till 90 procent av korallreven. 
Utan marinbiologisk mångfald kan 
öns turistinkomster minska. Om den 
stigande temperaturen inte dödar 
reven, finns det också de miljöskadliga 
kustförändringarna. I min atoll, Addu, 
är regeringen på väg att muddra  
havsbottnen för att skapa nytt land, 
vilket kan kväva det marina livet och 
förvärra erosionen. 

Jag satte mig ner för att lyssna på 

kvällsnyheterna med min mamma 
häromkvällen och vi tittade på bilder av 
allvarliga översvämningar i Bangladesh 
och de krympande sjöarna och vatten-
krisen i Europa och USA. Hon vänder 
sig mot mig och säger: "Det är väl det 
här du jobbar med?". Utan att belasta 
henne med min egen klimatångest 
svarade jag ja och började planera för 
att bada nästa morgon. Så fortsätter 
livet på ön.

Text: Lubna Hawwa 
Illustration:Amanda Asplund
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En global kris  
Klimatrelaterade katastrofer drabbar människor 
runtom i världen hårdare och oftare än någonsin 
tidigare. Torka, översvämningar, extremhetta 
och stormar förstör bostäder, odlingar och 
infrastruktur – och tar liv. Som i alla andra kriser 
drabbas de som redan är mest sårbara i samhället 
hårdast, exempelvis barn, kvinnor, äldre och 
minoritetsgrupper. IM arbetar för att stärka 
människors motståndskraft mot kriserna och 
att hitta lösningar som är anpassade till de nya 
förutsättningarna.

Central- 
amerika
Extremväder och tropiska stormar har under de 
senaste åren drabbat El Salvador och Guatemala 
mycket hårdare än vanligt. Människors liv läggs 
i spillror av översvämningar, jordskred och 
förstörda odlingar. 

Tillsammans med partners i länderna arbetar 
IM bland annat för att skapa livsmedelssäkerhet 
genom att stötta människor att hitta sätt att 
driva jordbruk som är motståndskraftigt mot de 
klimatrelaterade förändringarna.

Mellanöstern
I Palestina syns det tydligt hur klimatkrisen är  
en rättvisefråga. Genom ockupationen kontrollerar, 
exploaterar och förgiftar Israel landets naturresurser, 
vilket påverkar miljön negativt och förvärrar 
konsekvenserna av klimatförändringarna. 
Situationen gör Palestina extremt sårbart för 
stigande temperaturer, ökenspridning och vatten- 
och markbrist. 

Även i Jordanien är situationen svår. Kriget i Syrien 
har skapat enorma flyktingströmmar som tär på 
Jordaniens naturresurser. IM arbetar tillsammans 
med lokala organisationer som bland annat tränar 
samhällen i att hantera vatten, använda hållbara 
jordbrukstekniker och människors förmåga att 
agera i kristider.
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Sydasien
Värmeböljor med temperaturer 
upp mot 50 grader har det senaste 
året svept in över Indien och Nepal. 
Förutom den direkta påverkan på 
människors hälsa slår hettan hårt  
mot både jordbruket, vattennivåerna 
och energiförsörjningen. Även  
skyfall och översvämningar plågar 
invånarna, bland annat genom 
ruttnande skördar, insektsangrepp 
och myggburna sjukdomar. 

IM arbetar för att diversifiera 
människors inkomster så att de 
inte ska vara totalt beroende av 
jordbruket och också för att förbättra 
infrastruktur vad gäller bevattning  
och vattenreserver.

Södra Afrika
Allt oftare drabbas södra Afrika av 
cykloner och stormar. Kanske minns 
du Idai och Ana som drabbade 
Malawi och Zimbabwe hårt? 
Katastroferna orsakar förödelse  
när skyfall och översvämningar 
sveper bort människor, hus, vägar  
och skördar. 

I den akuta situationen bidrar IM 
med humanitär hjälp och stöttar 
sedan återuppbyggnaden. Extrem 
torka är ett annat problem som 
drabbar södra Afrika och i bland 
annat Zambia är tillgången till mat 
och rent vatten bristfällig. IM arbetar 
för att stärka motståndskraften 
mot förändringarna, bland annat 
genom att stötta människor att hitta 
alternativa inkomster.

Östra Europa
I Moldavien har perioder av torka blivit 
allt fler och mer intensiva under de 
senaste decennierna, vilket påverkar 
både jordbruk och vattenförsörjning. 
I Ukraina ger torkan extremt låga 
grundvattennivåer, och dessutom får 
bränder som orsakas av kriget extra 
bra fäste i den torra vegetationen och 
skapar stor förödelse. 

I regionen arbetar IM med partners 
som bland annat bedriver ekologiska 
jordbruk och som jobbar för att hitta 
hållbara lösningar för att möta de 
nya förutsättningarna. Flera projekt 
handlar också om att hitta sätt att 
minska företagens och jordbrukens 
koldioxidutsläpp.
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De reste sig 
starkare  
ur katastrofen
Jordbävningen som drabbade centrala Nepal 2015 tog 

tusentals liv och förändrade tillvaron för miljontals 

människor. Idag har byar i Himalaya rest sig ur 

ruinerna och står bättre rustade mot kommande 

naturkatastrofer och klimatförändringar –  

mycket tack vare stöd från svenska givare.

NEPAL
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Vardagsliv i byn Ajirkot med 
Himalayas snöklädda toppar som fond.

Text och foto:  
Malin Kihlström
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– Jag trodde att det var en främmande 
makt som hade släppt en bomb över 
Himalaya. Marken skakade och det föll 
ner stora stenar och krossade mitt hus, 
säger Ram Prasad Lamichhane som bor 
i Ajirkot i Nepal. 

Han visar med händerna hur han 
försökte skydda sitt huvud och sin 
kropp när han fallit omkull på gårds-
planen. Trots att det har gått sju år 
sedan den stora jordbävningen sitter 
minnena för alltid etsade i hans med-
vetande. Som så många andra förlorade 
han allt i naturkatastrofen som på 
några få sekunder tog nästan 9 000 
människors liv och förändrade tillvaron 
för miljontals andra.

– Som tur var så var det ett stort 
utomhusbröllop här i byn, så mina 
familjemedlemmar och andra bybor 
var där. Det räddade nog många liv, 
berättar Ram Prasad.

Tidiga insatser
IM, som arbetat tillsammans med part-
nerorganisationer i Nepal i många år, 
agerade snabbt och redan någon vecka 
efter katastrofen fanns IM-personal på 
plats för att bistå med akut humanitär 
hjälp. I Sverige startade IM en kata-
strofinsamling och viljan från svenska 
givare att hjälpa var mycket stor. 

Nepalesiska myndigheter tilldelade 
IM området Ajirkot Rural Municipality 
(se karta) och tillsammans med den lo-
kala organisationen Multi-Dimensional 
Action for Development Nepal (Made) 
fick IM i uppgift att utforma ett pro-
gram för i första hand akut bistånd och 
i andra hand återuppbyggnad av områ-
det. Programmet bekostades till största 
delen av de insamlade medlen.

Jordbävningssäkra hus
Det är svårt att tro att dalgången som 
ramas in av Himalayas majestätiska 
bergstoppar har legat i ruiner. Idag 
klänger små färgglada hus med plåttak 
fast vid de branta bergssidorna och 
utsikten tar fullkomligt andan ur en. 

Ram Prasads gård är välmående – 
höns och kycklingar springer runt på 
gårdsplanen och ett par oxar står och 
idisslar i ett skjul.

Med bidrag från staten kunde han 
bygga ett nytt, jordbävningssäkert hus 
till sin familj. Men det lilla jordbruket 
som han drivit före katastrofen var 
förstört och djuren var döda. Han hade 
ingen möjlighet att hitta försörjning.

– Representanter från Made kom 
till byn och diskuterade hur de kunde 
stötta oss. Jag fick utbildning i effektiva 
jordbrukstekniker, jag fick utsäde och 
material till två växthus. Växthusen 
skyddar mina grödor mot kraftiga regn 
och hagelstormar – de kommer oftare 
nu än vad de gjorde tidigare. Mina 
inkomster har ökat markant och  
dessutom har jag kunnat investera i 
ytterligare tre växthus, säger Ram Prasad.

Kraft och kunskap att möta  
klimathotet
Att hitta sätt att öka motståndskraften 
mot de effekter som klimatförändring-
arna ger har varit en viktig del i åter-
uppbyggnadsprogrammet. I Himalaya 
är effekterna tydliga med smältande 
glaciärer, ökade temperaturer och  
oförutsägbara skyfall och snöstormar.

Suk Maye Nepali, som bor i en by 
inte långt från Ram Prasad, förlorade 

Fortsättning >>

NEPAL

Ram Prasad Lamichhane har idag fem 
växthus. Planen är att kunna tredubbla 
produktionen under de närmaste åren.

Text och foto:  
Malin Kihlström

Den 25 april 2015 drabbades  
centrala Nepal av en jordbävning 
med magnituden 7,6 på Richter-
skalan. Epicentret låg i Gorkha  
(se karta). Det första skalvet 
följdes av två efterskalv den  
26 april och 12 maj. Konsekven- 
serna var förödande. Enligt den  
officiella statistiken förlorade  
8 789 människor livet och ungefär  
22 300 blev skadade. Över 8 miljoner 
människor förlorade sina hem, 
sina försörjningsmöjligheter och 
tillgången till basala samhälls-
tjänster som skola och sjukvård.



NEPAL

Suk Maye Nepali berättar att 
insektsangreppen på hennes 

majsplantor har ökat på grund av 
högre temperaturer i Himalaya.

Laksmi Nepali tycker mycket om sin get.  
Getuppfödning är en viktig inkomstkälla i  
bergsbyarna i Nepal.

också allt i jordbävningen, men har 
med stöd från IM och Made kunnat 
bygga upp sitt liv igen med bättre  
förutsättningar för att möta nya  
utmaningar.

– Under ett och ett halvt år efter 
jordbävningen bodde min familj i ett 
litet getskjul, som var det enda som 
fanns kvar på tomten. Vi levde på mat-
paket från olika biståndsorganisationer, 
säger hon.

Efter hand fick de utbetalat stöd från 
staten och kunde börja bygga ett nytt, 
jordbävningssäkert hus. Men de hade 
inga möjligheter att försörja sig.

– Made gav oss två getter och jag 
fick utbildning i getuppfödning. Jag 
odlar också majs och har fått lära mig 
hur jag ska bekämpa insektsangreppen 
som blir allt vanligare nu när vädret blir 
varmare och varmare. Jag har också fått 
börja odla grödor som klarar föränd-
ringarna i klimatet.

”Vi är bättre rustade”
En annan viktig del i det långsiktiga 
återuppbyggnadsarbetet är att arbeta 
med att öka människors kunskaper om 
sina rättigheter. Som ett led i detta 

organiserade Made flera kvinnogrupper 
i området snabbt efter jordbävningen. 
Suk Maye gick med i en grupp och 
idag är hon ordförande för kvinnorna. 
I gruppen sparar kvinnorna pengar i en 
gemensam pott och de delar kunskaper 
och erfarenheter om jordbruk. De har 
också fått utbildning om kvinnors  
rättigheter och gemensamt tagit itu 
med männens alkoholkonsumtion  
och det könsbaserade våldet i byn.

– Före jordbävningen drack min 
man mycket och ibland misshandlade 
han mig. Idag har han slutat dricka och 
nu respekterar han mig och är snäll, 
berättar Suk Maye.

– Om en ny naturkatastrof skulle 
komma skulle vi vara bättre rustade. 
Huset är bättre byggt och vår ekono-
miska och sociala situation är mycket 
bättre, säger hon.

Ram Prasad delar uppfattningen.
– Genom jordbävningen lärde vi oss 

hur vi ska förbereda oss på katastrofer 
och hur man bygger upp strukturer 
igen. Med ett jordbävningssäkert hus 
och större kunskaper skulle en ny 
katastrof inte komma lika mycket som 
en chock.



Utmaningarna i Gaza är många, 
inte minst när det gäller 
miljö och klimat. I juni deltog 
aktivisterna Farah Nabil Zakout 
och Ibrahim Abu Shawareb i FN:s 
klimatkonferens Stockholm+50 
för att berätta sin historia i mötet 

med makthavare. 

Gazaborna och klimataktivisterna 
Farah Nabil Zakout och Ibrahim Abu 
Shawareb är engagerade i Save Youth 
Future Society, som arbetar för ett mer 
miljövänligt Gaza. I juni besökte de 
FN:s klimatkonferens Stockholm+50 
på inbjudan av IM. De medverkade 
också i ett panelsamtal som IM  
anordnade.

Farah och Ibrahim talade bland 
annat om de många klimat- och mil-
jöproblem som finns i Gaza och som 
ständigt gör sig påminda i vardagen.

– Ett stort problem i Gaza är att 
det saknas infrastruktur för att få fram 
rent vatten. Mina bestick blir rostiga 
eftersom vattnet är så salt. För att ha 
tillgång till rent vatten behöver du ha 

en stor tank som du fyller med vatten 
som du köper, säger Ibrahim.

– Här i Stockholm kan jag dricka 
vatten direkt ur kranen. Till en bör-
jan kändes det väldigt konstigt, flikar 
Farah in. 

En annan fråga som Farah och 
Ibrahim tar upp är den israeliska  
bosättarpolitiken som utöver allt annat 
också är en miljöfråga. De berättar 
om israeliska bosättare som dumpar 
smutsigt vatten och avfall på åkrar 
som tillhör palestinska lantbrukare. 
Hur det drabbar kvaliteten på det 
som odlas och i förlängningen gör att 
dålig mat hamnar på bordet. 

– Det är svårt att arbeta långsiktigt 
när man hela tiden måste hantera 
de problem som ligger på bordet för 
stunden. För oss handlar det om att 
ta allt dag för dag – och samtidigt 
göra alla insatser vi kan för miljön i 
vårt närområde, säger Ibrahim.

– Diskussionerna på Stock-
holm+50 kändes avlägsna i jämförelse 
med de problem vi möter i Gaza. 
Men för oss var det viktigt att få 
möjlighet att vara med och berätta 
hur vår verklighet ser ut.

Text och foto: Anton Eriksson

Klimatkonferensen Stockholm+50 arrangerades i början 
av juni för att högtidlighålla FN:s första miljökonferens 
som hölls i Stockholm 1972. IM deltog tillsammans 
med aktivister från bland annat Gaza. I anslutning till 
konferensen anordnade IM ett panelsamtal på temat 
”Ungas klimataktivism i konfliktdrabbade områden”.

  
Stockholm+50
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IM bjöd  
in aktivister 
från Gaza

Farah Nabil Zakout och 
Ibrahim Abu Shawareb 

från Gaza deltog i 
klimatkonferensen 

Stockholm+50  
på inbjudan av IM.
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Ett löfte till sig själv att inte låta ett speciellt 

tillfälle gå förbi och ett stort engagemang 

i fredsfrågor fick Sveriges före detta 

statsminister Stefan Löfven att buda hem ett 

unikt konstverk i Humanium Metal by IM.

 – För många år sedan såg jag ett konstverk som jag verkligen 
ville köpa. Tyvärr hade jag inte råd, men jag har aldrig glömt 
det. Där och då lovade jag mig själv att om ett liknande till-
fälle dök upp så skulle jag inte låta det gå förbi. När jag såg 
den här unika tavlan så visste jag att måste slå till.

Stefan Löfven ser nöjd ut där han sitter i stolen i Anna 
Linds konferensrum i Socialdemokraternas hus. Han har 
just tagit emot konstverket som han budade hem på evene-
manget Stockholm Peace Forum on Peace and Development 
någon månad tidigare. 

Konstverket ”After Thought”, med motiv av en fredsduva, 
är målad i en speciell färg som är framställd av pulver av 
Humanium Metal – IM:s metall som tillverkas av nedsmälta, 
illegala vapen. Tavlan är målad av den skotske konstnären 
Frank To som är inspirerad av den transformativa processen 
där vapnen smälts ner och förvandlas till produkter för fred. 

– Tavlan fångade mitt intresse direkt, både genom sin 
symbolik och genom sättet den är framställd på, säger Stefan 
Löfven och tittar på sitt inköp. 

Konstverket auktionerades ut under ett evenemang som 
arrangerades av Stockholm International Peace Research  
Institute (Sipri), där Stefan Löfven är styrelseordförande.  

Han har även ett uppdrag som ledare för en rådgivande 
FN-panel under FN:s generalsekreterare António Guterres.

– Humanium Metal har alltid varit beroende av starka 
partners för att utvecklas och nå ut. Att få möjlighet att 
knyta kontakt med Stefan Löfven med hans engagemang i 
fredsfrågor och stora nätverk innebär en fantastisk möjlighet 
för oss som vi är väldigt glada för, säger Simon Marke Gran, 
projektledare för Humanium Metal, som var på plats vid 
överlämnandet av tavlan.

Stefan Löfven föll för fredskonst

Din chans att äga en  
egen ”After Thought”
Under hösten kommer 111 (efter antalet  
artiklar i FN-stadgan) tryck av ”After Thought”  
att säljas i IM:s gåvoshop. Varje tryck är  
numrerat och signerat av konstnären Frank To. 
Håll utkik! imsweden.org/gavoshop

Här hittar du en film om hur konstverket 
har framställts: shorturl.at/ltwGZ

Text: Malin Kihlström  /  Foto: Moa Källström

Läs mer om Humanium Metal på humanium-metal.com  

Stefan Löfven tar emot konstverket 
”After Thought” från IM:s ordförande 

Gabi Björsson och Simon Marke Gran, 
projektledare för Humanium Metal.



Att gifta sig var en väg 
ut ur det allra värsta

– Han började gå till andra flickor, 
berättar Aisha. 

– Idag har jag ingen kontakt  
med honom.

Tillbaka i skolan 
När dottern Zakia föddes kunde Aisha 
inte gå kvar i skolan. Hon var borta i 
ett år, men nu är hon tillbaka igen, tack 
vare IM:s samarbetsorganisation Centre 
for Youth Empowerment and Civic 
Education (CYECE).

– Jag tänkte att allt var kört, att nu 
var det detta som gällde resten av livet. 
Men CYECE övertygade mig att det 
gick att komma tillbaka till skolan. De 
hjälper till med skoluniform, böcker 
och skolavgiften. 

Aisha är yngst av fem systrar. Ingen 
av de fyra andra har gått mer än grund- 
skolan och de jagar på henne.

– De vill inte att jag gör samma misstag.
Nu går Aisha sista året i grund- 

skolan. Och hoppas få möjlighet att 
fortsätta i vidare studier. Hon vill 
studera lantbruk. För sin egen odling 

”Jag tänkte att allt 
var kört, att nu var 
det detta som gällde 
resten av livet. Men 
CYECE övertygade 
mig att det gick  
att komma tillbaka  
till skolan.”

Bli månadsgivare  
och var med i arbetet  
mot barnäktenskap!  

imsweden.org 
/manadsgivare

Nu har Aisha Time kommit 
tillbaka till skolan och hennes 
dotter Zakia får vara hemma 
hos sin mormor på dagarna.

       illen hade varit i Sydafrika 
och tjänat lite pengar.  
Han kom hem till Malawi,    
uppvaktade Aisha och  

lovade att han skulle hjälpa henne. 
I Aishas situation räckte det. Familjen 

hade svårt att ha råd med mat för  
dagen och att betala skolavgifter för 
Aisha och hennes syskon. Att gifta sig 
var en väg ut ur det allra värsta.

Hon gav med sig.
De blev ett par. 
Och Aisha blev gravid.
Hemma hos Aisha Time i byn 

Namabwi, nära Malawisjön, är den 
rödbruna marken torr. Tvätten hänger 
på tork över en lina och några vatten-
hinkar står och väntar på att någon 
ska gå och fylla på dem i brunnen, två 
kilometer bort.

K 

Aisha blev gravid när 
hon var 16. På grund 
av fattigdom.

och för att kunna stötta andra i att få 
ut mer av den magra jorden.

– Det är så skönt i skolan, jag lär 
mig saker och det får mig att tänka 
på annat en stund. Och om jag lyckas 
kommer jag att kunna få ett jobb så 
att jag kan försörja mig själv och min 
dotter. Jag vill att hon ska få en bra 
framtid, och att hon inte ska behöva 
vara med om det jag har gått igenom. 

Text och foto: Ola Richardsson
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Yaroslav Minkin, Stan
”De stora humanitära organisationerna 
i landet har inte nog folk på plats, så 
arbetet får göras av civilsamhällesor-
ganisationer, som de som IM stöttar. 
Vi på Stan arbetar med tio härbärgen 
i västra Ukraina och förser dem med 
mat, hygienartiklar, barnmat, blöjor 
och andra förnödenheter. Problemet  
är att vi börjar få slut på diesel nu, så 
våra volontärer har svårt att köra dit 
med sakerna. 

Sen finns det ju väldigt många 
människor som flytt undan striderna 
som nu behöver mer långsiktiga lös-
ningar för boende och uppehälle här i 
de västra delarna. Många tillfälliga här-
bärgen finns i skolor, men i september 
startar skolorna igen och då kan inte 

KRIGET I UKRAINA FORTSÄTTER. Från första dagen har IM 

stöttat partnerorganisationer i landet så att de har kunnat hjälpa 

så många människor som möjligt. I vår rekordstora insamling 

har alla generösa givare bidragit till att möjliggöra insatser som 

räddar liv. I början rörde det sig om rent humanitära insatser som 

mat, hygienartiklar och tak över huvudet. I dagsläget försöker 

våra partners hitta sätt att bygga upp ett fungerande samhälle 

igen, där människor kan hitta styrka och livsvilja i krigets skugga. 

Här berättar medarbetare på några av våra samarbetspartners i 

Ukraina om de insatser som görs just nu.

människorna bo kvar där. Vi arbetar 
för att få folk att hitta permanenta bo-
enden och hjälper dem att hitta arbeten 
så att de kan bygga upp sina liv igen. 

Tack vare både det ekonomiska 
och det organisatoriska stödet från 
IM har vi kunnat bygga upp en stark 
organisation som gör att vi kan hitta 
lösningar i den här svåra tiden.”

Oksana Horodivska, MetaLab
”Vi insåg tidigt att det inte kommer 
att vara hållbart för människor att 
vara beroende av humanitär hjälp. 
Det viktiga är att ge människor en 
känsla av att ha kontroll över sina 
liv, att ge dem en mening att kämpa. 
Vårt bidrag är att hitta sätt att få folk 
i sysselsättning och att hitta bostäder. 

”Tack vare IM kan  
vi hitta lösningar”

MetaLab driver yrkesskolor och ger 
människor möjlighet att omskola 
sig till exempelvis snickare.  
Foto: Anastasiia Kubert/MetaLab
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Vi har dragit i gång flera projekt där vi 
renoverar övergivna byggnader för att 
skapa nya boenden. Först ut har varit 
en gammal universitetsbyggnad där 
vi med hjälp av volontärer har gjort i 
ordning rum för cirka 200 personer 
och gemensamhetsutrymmen som kök 
och badrum. 

Nu håller vi på att rusta upp ett 
gammalt övergivet hotell. Totalt 
kommer vi att kunna ge rum för 800 
personer i de byggnader vi håller på 
att renovera. Vi har också projekt där 
vi arbetar med yrkesskolor och hjälper 
människor som kommit hit att omskola  
sig till exempelvis snickare. Under 
utbildningen får de tillsammans med 
lokala hantverkare designa och tillverka 
sängar och garderober som sedan  
används i våra renoverade byggnader. 
Det blir ett cirkulärt och hållbart tänk.”

Nataliya Vyshnevetska,  
Prostir Vdoma
”Vårt fokus har alltid varit kvinnors  
rättigheter och det håller vi fast vid, 
även i krisen. I vårt härbärge tar vi 
emot våldsutsatta kvinnor och deras 
barn. Vi ger också information till 
kvinnor vars män är vid fronten nu. 
Risken för att soldater drabbas av 
posttraumatiskt stressyndrom är stort 
och vi vet att det ofta kan leda till våld i 
hemmet. Vi pratar med kvinnorna om 
hur de ska hantera det och om vart de 
kan vända sig för att få hjälp. 

Vad gäller rent humanitärt stöd job-
bar vi mycket med att dela ut hygien-
artiklar, madrasser, sängkläder, köksut-
rustning – saker som kan ge människor 
en värdig tillvaro. Vi försöker också 
förmedla kontakter för boende och 
arbeten, och vi arrangerar evenemang 
med syfte att integrera människor 
på flykt i samhället här. Jag tror att 
människor behöver en anledning att 
leva, inte bara existera.”

Text: Malin Kihlström

”Vårt fokus har 
alltid varit kvinnors 
rättigheter och det 
håller vi fast vid, 
även i krisen.”

Ge en gåva och bidra  
till IM:s arbete i Ukraina.  

Swisha till  
900 70 63

Hos Prostir Vdoma får människor på 
flykt en fristad där de kan få psykosocialt 

stöd. Bland annat kan det handla om 
möjligheten att uttrycka känslor och tankar 

i olika konstformer. Foto: Prostir Vdoma

Stan arbetar med tio härbärgen i 
västra Ukraina och förser dem med 

mat, hygienartiklar, barnmat, blöjor 
och andra förnödenheter. Foto: Stan



IM HAR GENOM HELA SIN HISTORIA varit 
relevant som organisation i sitt arbete med att 
stötta de mest utsatta i samhället. Exemplen är 
många, från Tjeckoslovakien på trettiotalet över 
Rumänien på nittiotalet till dagens partner- 
samarbeten. IM:s medlemmar har alltid sett 
behoven och reagerat i enlighet med dem, både 
i Sverige och tillsammans med våra partners 
runt om i världen. 

Ska vi fortsätta att vara en organisation 
som kan agera på förändrade behov behöver vi 
avsevärt växla upp vårt arbete för klimaträttvisa. 
Klimatförändringarna är vår tids svåraste mot-
ståndare i kampen mot fattigdom, förtryck 
och utanförskap. Om vi inte gemensamt och 
medvetet arbetar för en hållbar värld kommer  
vi förlora denna kamp.

Mycket omställningsarbete är redan i gång. 
Många av våra internationella partners inklu- 
derar klimaträttvisa i sitt arbete. I Sverige har 
IM:s medlemmar utarbetat och antagit riktlinjer 
för att öka hållbarheten i sitt praktiska arbete. 

Men vi behöver göra mer än så. Vi måste 
höja medvetenheten om klimatförändringarna, 
och deras inverkan på fattigdom, förtryck och 
utanförskap, både hos oss själva och i det 
budskap vi förmedlar till vår omgivning. 
Med detta menar jag inte att vi måste jobba 
på ett helt nytt sätt eller lägga till mängder 
av nya uppgifter. Arbete för klimaträttvisa är 

En klimaträttvis 
värld är möjlig

ett rättighetsarbete. Klimatförändringar slår 
hårdast mot de redan mest utsatta runt om  
i världen och i Sverige.  

Som medlemsorganisation i det svenska 
civilsamhället har vi också ett särskilt ansvar  
att höja vår röst och ställa krav för att påverka 
den politiska viljan. Vi måste vara starka och 
tydliga om vi vill att beslutsfattare ska kunna 
och våga fatta modiga och obekväma beslut. 

För det behöver vi inte vara en expertklimat-
organisation, men vi behöver ta vara på 
expertkunskapen och inkludera den i vårt arbete. 
IM:s nationella styrelse håller just nu på att 
utarbeta en ny strategi för åren 2023–2028.  
Vill vi fortsätta att vara relevanta som 
organisation anser jag att det är av yttersta  
vikt att vi har ett tydligt klimaträttvisefokus i  
vår kommande strategi. 

Vi vill och vi kan ställa om, och vi vill och vi  
kan påverka. En klimaträttvis värld är möjlig! 

Tack för att du är med oss i 
arbetet!

Gabi Björsson,  
IM:s ordförande
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Smart sparande 
gör världen bättre

Webinarium

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.

Till minne av

Till minne
Hedra minnet av någon kär med en gåva till IM.  
Du får ett vackert minnesblad i A4-format att ge  
bort, samtidigt som du är med och stöttar  
människor i utsatta situationer världen över. 

Du beställer enkelt på 
imsweden.org/minnesgava

AKTUELLT

Visste du att det går att spara pengar samtidigt 
som du stöder IM:s arbete? När du placerar 
pengar i Swedbanks Humanfond och väljer IM 
som förmånstagare är det precis det som händer. 
Välkommen till IM:s webinarium för att få veta mer! 

Varje år på Alla hjärtans dag får IM ett värdefullt 
bidrag från Humanfonden. Förra utdelningen låg på 
över en halv miljon kronor, pengar som gör stor nytta 
i vårt arbete för en medmänskligare och rättvisare 
värld. Och summan ökar för varje år – tack vare  
alla som sparar i Humanfonden och väljer IM  
som förmånstagare. 

Under vårt webinarium onsdagen den 5 oktober 
17.00–18.00 berättar Erik Edling från IM och Linnéa 
Zanetti från Humanfonden om sparformens fördelar. 

Anmäl dig via den här länken: bit.ly/Humanfonden 

Bl
i v

ol
on

tä
r!

Följ IM på 
sociala medier

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

@imsweden.org @imsweden @imsweden

Göteborg 

Du behövs som läxhjälpare på Lundby  
bibliotek, måndagar 17.00–18.30. 

Mer info: imsweden.org/goteborg/volontar 
Kontakt: goteborg@imsweden.org



Vi lever i en orättvis tid. En tid där dina förutsättningar 
att leva ett värdigt liv beror på var du är född, hudfärg,  

kön eller vem du väljer att älska. En tid där friheten står 
på spel. En tid där klimatkrisen hårdast drabbar dem 
som orsakat den minst. IM kämpar för rättvisa och 

medmänsklighet, lokalt och globalt, och vill ha med dig!

För 100 kronor kan du nu bli medlem både 2022 och 2023.

Välkommen! Bli medlem här:

imsweden.org/medlem


