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IM bekämpar fattigdom och utanförskap genom bistånd, fair trade och
integration. Vi tar ställning mot orättvisor och för medmänsklighet. Arbetet
utgår från de mänskliga rättigheterna och utformas som hjälp till självhjälp. IM
grundades 1938 i Sverige och är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi
bedriver verksamhet i tretton länder: El Salvador, Guatemala, Malawi,
Zimbabwe, Zambia, Jordanien, Palestina, Libanon, Indien, Nepal, Moldavien,
Rumänien och Sverige.
IM växer och utvecklas. Vårt arbete når fler människor än någonsin. Under
2017 påverkade våra insatser över 700 000 människor världen över.
IM tar också mer plats, och får mer utrymme, i den offentliga debatten, och vi
gör det för att vi har något viktigt att säga. Men vi är inte nöjda, vi slår oss
aldrig till ro. Vi vill utvecklas vidare. Vi vill fortsätta att stå upp för
medmänsklighet, handlingskraft och egenmakt.

1. Vad vill IM uppnå?
Vår vision är en rättvis och medmänsklig värld.
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utanförskap. Det är det vi brinner
för. Vi vill skapa utveckling som är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv – både för individen och för samhället. Vi arbetar
långsiktigt och riktar oss till grupper som är särskilt utsatta i sina samhällen.
Vårt långsiktiga mål är att människor som lever i fattigdom och utanförskap
världen över ska ha möjlighet att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter, och leva ett värdigt liv. Det handlar om handlingskraft och
egenmakt, att kunna påverka sitt eget liv.
Vår värdegrund är baserad på principen om alla människors lika värde och
rättigheter. Vi tror på människors inneboende kraft och förmåga att förändra
sin situation. Därför stärker vi människors handlingskraft genom hjälp till
självhjälp.

2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er
organisation?
IM är en obunden ideell förening och hade under 2017 6 331 medlemmar.
Organisationen är uppbyggd som en representativ demokrati med
lokalföreningar runt om i Sverige. Under 2017 hade IM 12 lokalföreningar.
Varje lokalförening leds av en lokal styrelse och har det lokala årsmötet som
högsta beslutande organ.
Det nationella årsmötet är IMs högsta beslutande organ och består av ombud
från lokalföreningarna. Enskilda medlemmar är välkomna att delta men saknar
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rösträtt. Såväl medlemmar som lokalföreningar kan lämna in motioner till IMs
årsmöte. Årsmötet väljer en styrelse som har det yttersta ansvaret för hur
organisationens verksamhet bedrivs. Styrelsen tillsätter i sin tur en
generalsekreterare, som leder det dagliga arbetet och är ansvarig för att
verksamheten drivs i enligt med styrelsens beslut.
Bistånd
I den internationella verksamheten samarbetar IM med och stärker omkring
åttio lokala organisationer runt om i världen. IM samarbetar med många olika
slags partners för att göra samhället bättre. Gemensamt är att de strävar i
samma riktning som IM och arbetar inom områdena civilsamhället, försörjning,
utbildning och/eller sexuell och reproduktiv hälsa.
IM deltar i lokala, nationella och regionala nätverk. Vi samverkar också med
andra organisationer på plats för att koordinera insatserna och göra det så
effektivt som möjligt för lokala organisationer att arbeta tillsammans med oss.
Fair trade
Inom ramen för IMs försäljningsverksamhet samarbetar vi med fair tradeproducenter främst i våra verksamhetsländer men också i till exempel
Bangladesh, Bolivia och Sydafrika. Det handlar såväl om enskilda producenter
som kooperativ och hantverksgrupper. IM är sedan 2009 medlem i World Fair
Trade Organization, WFTO.
Integration
I Sverige genomför IM insatser både på egen hand och i samarbete med andra.
Delar av verksamheten sker i samarbete med kommuner. En relativt ny modell
för sådana samarbeten är IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, som innebär ett
avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn.
Hittills har IM slutit sådana avtal med bland annat Stockholms stad och
Göteborgs stad. IM samarbetar också med organisationer som till exempel
Rädda barnen, Röda korset och Svenska kyrkan, och med Sensus och andra
studieförbund. Vi är med i nationella och regionala nätverk, och samverkar med
aktörer som också arbetar med integration och delaktighet.
Volontärer
1 150 volontärer deltog under 2017 i IMs aktiviteter – alltifrån språkfika och
ideellt arbete i IM Fair Trades butiker till yrkes- och besöksgrupper. Att vara
volontär innebär att i samarbete med IMs anställda arbeta med vårt
integrationsarbete vilket både ger en meningsfull sysselsättning och en bättre
vardag för många.
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Samarbeten
IM är ramorganisation till Sida. Vi ser samarbeten som en tillgång och är med i
en rad nätverk och paraplyorganisationer: Världens barn, Globalportalen,
Seappi, Concord, med flera.

3. Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
För att nå det långsiktiga målet arbetar IM inom tre områden: bistånd, fair trade
och integration. Bredden i IMs verksamhet och kompetens är vår styrka och
speglar vårt perspektiv på världen. Vi menar det är givet att man inte kan skilja
rasism och nationalism från fattigdom, krig och konflikt, eller från mänskliga
rättigheter, global produktion av varor och livsmedel eller miljöfrågor.
IM har ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Det innebär att vi tar ställning mot
orättvisor och stöder initiativ som underlättar för människor att utkräva ansvar
av dem som är skyldiga att se till att deras rättigheter uppfylls. Formellt är det
samhället som ansvarar för att alla individer får del av sina mänskliga
rättigheter, men även lokala ledare, företag, organisationer och föräldrar har
skyldighet att värna andra människors rättigheter.
Vi vet att människor har en inneboende kraft och förmåga att förändra sin
situation. Därför arbetar vi med hjälp till självhjälp och ser deltagarna i våra
insatser som aktörer, inte som mottagare eller föremål för åtgärder.
Vi finns på plats i flera av världens fattigaste, konfliktdrabbade länder och i
länder med djupa ekonomiska och sociala klyftor. Att vi är på plats, nära de
organisationer och de människor vi arbetar med, gör att allt vi gör kan utgå från
människors rättigheter, behov och förutsättningar.
Alla samhällen har grupper som lever i särskild utsatthet. Vi bedömer att vi kan
göra mest nytta genom att arbeta främst med kvinnor, flickor, personer med
funktionsnedsättningar, minoriteter, migranter, människor på flykt och
personer som är nya i ett land.
Att finnas på plats, och hela tiden ha ett holistiskt förhållningssätt som ser till
alla delar av en människas behov, gör det möjligt för oss att lyfta frågor på flera
nivåer.
Vi samarbetar med andra aktörer för att bidra till en hållbar utveckling. Vår
förändringsmodell handlar om att bygga upp partnerskap med organisationer
där vi jobbar. Vi arbetar tillsammans med organisationer som har kunskap om
sitt samhälle. De har direktkontakt med människorna som lever där och
utformar insatserna tillsammans med dem. IM är en närvarande partner och en
ansvarstagande givare. Vårt stöd är inte bara finansiellt utan omfattar utveckling
av arbetsmetoder, kapacitet och förmåga att påverka samhällsutvecklingen.
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Ett levande och starkt civilsamhälle är en nyckel till demokratisk utveckling och
till minskning av fattigdom och utanförskap. Det handlar om att människor ska
kunna göra sina röster hörda och vara delaktiga i beslut som rör deras liv och
det samhälle de lever i.
Vi jobbar på flera nivåer för att uppnå långsiktig och hållbar förändring. Vi
stärker individer så att de kan hävda sina rättigheter och ta makten över sina
egna liv. Vi uppmuntrar och underlättar för människor att gå ihop och
organisera sig för att fungera som en kollektiv röst. Vi utmanar och förändrar
regler som formar människors beteenden, och som vidmakthåller ojämlikhet
och orättvisor.
Internationellt stödjer IM organisationer i det civila samhället att bli
demokratiska och självständiga förändringsagenter i sina respektive länder. Var
och en av våra samarbetspartner måste inte arbeta på alla nivåerna, men när vi
väljer partners är vi måna om att skapa mångfald.
I Sverige är IM en stark civilsamhällesaktör som i samarbete med andra
organisationer och nätverk påverkar samhällets utveckling. Vi driver och deltar i
utvecklings- och förändringsprocesser på olika nivåer. Vi har en nära dialog
med deltagare och volontärer i utformningen av vårt arbete och i många fall är
det de som både initierar och driver verksamheter.
All verksamhet genomsyras av perspektiven genus, miljö och konflikt.
Jämställdhet, bättre miljö och konfliktreducering är utvecklingsmål i sig och
samtidigt viktiga medel för att uppnå en bättre samhällsutveckling för alla.
Finansiering
Vi strävar efter att ha en mix av intäktskällor för att inte vara sårbara för vid
eventuella förändringar som skulle kunna drabba våra målgrupper negativt. Det
ger oss dessutom frihet att disponera våra medel utan att vara alltför beroende
eller styrd av någon enskild finansiär.
IM har ett starkt arbete med egen insamling från privatpersoner. Det
kompletterar vi med finansiering från bland annat företag, kommuner, fonder
och stiftelser. En del av våra intäkter kommer också från Världens
Barnkampanjen, som vi varit med i sedan starten.
Sedan 2015 är IM ramorganisation till Sida. Det har inneburit att vi har kunnat
utöka vår verksamhet rejält så att vårt stöd idag påverkar fler människor än
någonsin.
IMs eget kapital
Riktlinjen har varit att IMs egna kapital ska uppgå till 70–90 procent av
verksamhetskostnaderna exklusive institutionella bidrag under innevarande år
(ändrat 2018 till 70–130 procent). Om det egna kapitalet över- eller understiger
detta gränsvärde ska styrelsen vidta åtgärder. Förutom att tjäna som buffert om
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något oväntat skulle inträffa, kan det egna kapitalet bland annat användas till att
planerad verksamhet kan genomföras även om intäkterna inte skulle bli lika
stora som budgeterat. En viss del av medlen kan också användas för
exempelvis strategiska investeringar.

4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för
att uppnå ert mål?
IM grundades 1938 som en reaktion mot de fascistiska ideologier, det hat och
våld som spreds i Europa vid tiden för andra världskriget och till försvar för
människovärdet. Vi fortsätter arbetet i samma anda med samma passion för att
förändra och förbättra världen.
För att nå målen arbetar IM med en kombination av egna resurser, externa
nätverk och samarbeten.
Skickliga medarbetare
IM har engagerade och skickliga medarbetare såväl i Sverige som
internationellt. På huvudkontoret i Lund arbetar omkring 50 personer. Här
finns alla funktioner som behövs för att vårt arbete ska fungera på bästa sätt
och göra mesta möjliga nytta. Naturligtvis finns här avdelningar för IMs
internationella verksamhet, för arbetet i Sverige och för IM Fair Trade. Här
finns också specialiserade medarbetare som jobbar med kommunikation,
insamling, ekonomi och administration. Till detta kommer alla medarbetare
som arbetar med att värva givare via face-to-face och telemarketing, samt
praktikanter som är knutna till olika avdelningar under terminerna.
Personalen på huvudkontorets internationella avdelning svarar tillsammans
med medarbetare på våra region- och landskontor för arbetet i våra tolv
verksamhetsländer. IM har regionkontor ibland annat Amman i Jordanien,
Lilongwe i Malawi och Panajachel i Guatemala. Landskontor finns i Moldavien,
Palestina, Zimbabwe och Nepal. Vi har också verksamhet via partners i Indien,
El Salvador, Libanon, Rumänien och Zambia. IM har cirka 65 medarbetare
internationellt.
För insatserna i Sverige svarar Sverigeavdelningen som har personal såväl på
huvudkontoret som på regionkontoren i Göteborg, Malmö, Stockholm, Umeå
och småländska Vrigstad. På regionkontoren finns totalt omkring 40 anställda.
Kunniga samarbetspartners
Våra partnerorganisationer är kunniga och känner sin omgivning och
människorna väl. Tillsammans med dem utvecklar vi metoderna, och förbättrar
hela tiden system och verksamheter.
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Engagerade volontärer och praktikanter
En mycket betydelsefull resurs är IMs 1 150 volontärer i Sverige. Tillsammans
med IMs medarbetare driver de delar av integrationsarbetet, och samlar in
pengar till och informerar om IMs verksamhet. Volontärerna får professionell
vägledning och erbjuds utbildningar för att få fördjupad kunskap och stöd i sina
insatser för IM. Via IMs praktikantprogram får ett antal unga möjlighet att
skaffa sig praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete. Samtidigt
bidrar de till IM med sina kunskaper och sitt engagemang.
Trygg finansiering
Insamling
IM fortsätter att ha en stark insamling tack vare våra givare, medlemmar,
volontärer, kunder, företagspartners och andra intressenter. Under 2017
samlade IM in 57,3 miljoner kronor.
Insamlingen är en trygg bas för vårt arbete och stod 2017 för 49 procent av
verksamhetsintäkterna. Den garanterar oss frihet och oberoende.
Exempel på viktiga intäktskällor:
•

IM-fadder – våra faddrar bildar en stabil grund för vårt arbete och ger
en gåva varje månad via autogiro. Under 2017 ökade antalet faddrar
med 900 stycken och vi har nu nått en rekordnivå på 17 106 faddrar.
Det är främst vår framgångsrika satsning på face to face-värvning runt
om i landet som är den bidragande orsaken.

•

IMs Gåvoshop – symboliska gåvor är ett enkelt och roligt sätt att bidra
till en bättre värld.

•

Testamente – gåvor via testamenten är och har alltid varit en viktig
intäktskälla för IM. Under 2017 tog vi emot över 10,8 miljoner kronor.

Bidrag
IMs status som ramorganisation hos Sida är självklart betydelsefullt för
ekonomin. Under 2017 fick vi 45,5 miljoner kronor i bidrag från Sida. Det har
gjort det möjligt att utöka biståndsverksamheten och nå ännu fler människor.
Till det kommer bidrag till exempel kommuner, fonder, stiftelser med mera. Vi
får också bidrag från Världens Barn-kampanjen, som vi varit med i sedan
starten, i nära samarbete med SVT, Radiohjälpen och andra tongivande svenska
biståndsaktörer. Erhållna bidrag till IM uppgick under 2017 totalt till 59,7
miljoner.
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5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Allt vi gör ska bidra till att vi uppnår IMs övergripande mål, som är kopplat till
IMs vision och uppdrag: att människor som lever i fattigdom och utanförskap
världen över ska ha möjlighet att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter, och leva ett värdigt liv.
Utifrån det övergripande målet sätter vi mål och delmål samt tar fram planer
för arbetet inom våra tre verksamhetsgrenar: bistånd, fair trade och integration.
Vårt arbete är indelat i strategiperioder och i december 2017 avslutades
strategiperioden 2015–2017. 2018 är ett så kallat brygg-år och nästa
strategiperiod sträcker sig mellan 2019–2023.
För att veta att vi är på rätt väg och kunna förbättra verksamheten följer vi
regelbundet upp målen och utvärderar arbetet. Förutom en tät dialog med våra
samarbetspartners har vi flera olika rapporteringsformat: årsrapporter,
resultatramverk, berättelser och fördjupningar. Vi tittar på kvalitativa och
kvantitativa resultat på olika nivåer: individnivå, organisationsnivå och
institutionell nivå. Resultaten mäts mot de satta delmålen.
Att enbart räkna hur många personer som deltagit i en viss insats säger inte allt
om satsningen är lyckad eller inte. Det viktiga är vad som händer med
deltagarna och med samhället, om det skett någon förändring i till exempel
beteende eller i diskriminerande strukturer. Därför samlar vi också in berättelser
där deltagare i insatserna själva kommer till tals och med fördjupningar där vi
analyserar och drar lärdomar för att göra insatserna ännu effektivare och nå
ännu fler människor.
Under slutet av 2017 lanserades ett initiativ för översyn och utveckling av
arbetssättet framöver. Syftet är att skapa ett starkare IM – ETT IM – för att få
bättre förutsättningar för att uppfylla organisationens fulla potential. Genom
detta ska vi få en ökad effekt i verksamheten med slutmålet att driva ännu
större samhällelig förändring, både nationellt och internationellt. Processen går
under namnet IM Changemaker och berör såväl affärsmodell och organisation
som den kommande femårsstrategin.
När det gäller fair trade har vi, som medlem i WFTO (World Fair Trade
Organization), tillgång till WFTOs alla verktyg, processer och metoder som är
uppsatta i enlighet med de tio fair trade-principerna. I samband med att IM
blev certifierad 2009 gick WFTO igenom och kvalitetssäkrade vårt arbete och
sedan dess sker kontroller med jämna mellanrum.

Uppföljning
Varje år genomgår IM som helhet revision och resultatet redovisas i vår
Verksamhetsberättelse och årsredovisning. Även våra partnerorganisationer
och deras verksamhet granskas årligen av auktoriserade revisorer.
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IM gör regelbundna riskanalyser, då vi både tar upp risker som finns internt
inom IM och sådana som finns hos våra samarbetspartners eller i omvärlden.
Det kan handla om frågor som kompetensförsörjning, ekonomiska resurser
eller risken för korruption.
Vi har också en Whistleblower-policy som instruerar anställda och andra inom
organisationen att de bör påtala misstänkta oegentligheter och hur de går
tillväga för att göra det. IM har nolltolerans mot korruption och missbruk av de
medel vi fått förtroende att omsätta i utvecklingsbistånd.

6. Vad har ni åstadkommit så här långt?
Vi är oerhört stolta över den utveckling som vårt arbete bidrar till. Under 2017
påverkade IMs insatser över 700 000 människor i El Salvador, Guatemala,
Malawi, Zambia, Zimbabwe, Jordanien, Palestina, Libanon, Indien, Nepal,
Moldavien, Rumänien och Sverige.

BISTÅND
Civilsamhället
Mål: att främja utvecklingen av ett starkt, demokratiskt civilsamhälle för
att stärka individer som lever i utsatta situationer så att de kan delta i och
påverka sitt samhälle.
Exempel på resultat 2017:
Zimbabwe Fler kvinnor sitter i ledande positioner i samhällets institutioner.
Fortfarande är de flesta ledarna män, men situationen håller på att förbättras.
Att stärka kvinnors roll i politiska processer är något IMs partner WCOZ
arbetade hårt med under 2017. En annan partner, Simukai genomförde under
året påtryckningar på utbildningsministeriet för att förbjuda rektorer att stänga
ute barn som inte kan betala sina skolavgifter.
Malawi IMs partners CSEC och Wolrec bedrev viktigt påverkansarbete för
barns rätt att gå i skolan. CSEC arrangerade ett möte med parlamentsutskottet
för utbildning för att få fram ökade anslag till skolor i området. WOLREC
arrangerade ett möte med en parlamentarisk arbetsgrupp för att få till ökade
anslag till arbetet med könsbaserat våld i skolorna.
Guatemala och El Salvador Under 2017 genomfördes en regional workshop
där 14 av IMs partnerorganisationer kunde nätverka och stärkas inom social
förändring, civilsamhällets betydelse, mänskliga rättigheter och kontextanalys.
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Palestina Vår partner Al Marsad deltog under året i tre konferenser om social
trygghet, 2030-agendan och rätten till hälsovård i krigssituationer. Tillsammans
samlade konferenserna runt 1 000 deltagare, bland dem representanter från
hälsovårdsministeriet och arbetsmarknadsdepartementet samt FN-medarbetare.
Jordanien Som ett resultat av I Am Humans arbete har 200 personer förändrat
sin negativa syn på kvinnors rätt att delta i politiken. Organisationen har också
drivit ett utbildningsprogram som gett 16 kvinnor med funktionsnedsättning
ökad kunskap om sina politiska rättigheter och gjort dem redo att delta i
beslutsprocesser på olika nivåer i samhället.
Moldavien Det finns nu 16 grupper för egenaktivism (self-advocacy) i IMs
nätverk i Moldavien. Egenaktivism stärker självförtroendet och
handlingskraften hos personer med funktionsnedsättningar. Deltagarna i
aktivistgrupperna har utvecklats mycket och bland annat fått inflytande över
beslut som rör deras rätt till utbildning och inkludering i arbetslivet.

Försörjning
Mål: att människor som lever i utsatta situationer, framför allt kvinnor,
ska kunna öka sina inkomster och höja sin sociala status.
Exempel på resultat 2017:
Palestina 27 personer med funktionsnedsättning i Hebron startade 2017 egna
inkomstgenererande projekt. Detta var ett direkt resultat av en
entreprenörsutbildning som IMs partner Qader arrangerat.
Zimbabwe Under året bedrev våra partners i landet hela 29 olika
påverkanskampanjer för att avskaffa barnäktenskap, öka kvinnors rättigheter
och motverka de diskriminerande och skadliga sedvänjor och strukturer som
hindrar utsatta gruppers ekonomiska egenmakt.
El Salvador 700 kvinnor och personer med funktionsnedsättningar har på olika
sätt fått ökad möjlighet till försörjning genom insatser från IMs partner Anades.
Bland annat har de fått ökade kunskaper kring kvinnor och barns rättigheter,
bokföring, marknadsföring och jämlikhet mellan könen.
Nepal JGWICO, som arbetar i distriktet Nawalparasi, har under året
dokumenterat en metod för ekologisk odling för att den ska kunna spridas till
andra. I metoden integreras den ekologiska odlingen med bevattning,
bevarande av skogar och hantering av boskap. Metoden säkrar
försörjningsmöjligheter för människor i marginaliserade grupper
Indien IMs partners Bethany Sisters, ATI och Disha arbetar för att kvinnor i
utsatta grupper ska kunna öka sin inkomst. Under året har 1 297 kvinnor gått
med i sparlåneklubbar, där kvinnor träffas regelbundet och sparar pengar
gemensamt. Kvinnorna kan låna pengar ur potten för att starta
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inkomstgenererande verksamheter och sedan betala tillbaka mot ränta. På så
sätt växer potten och fler kvinnor kan ta lån för att tjäna mer pengar.
Malawi Under året har 200 kvinnor fått juridiskt stöd genom IMs partners och i
fem dokumenterade rättsfall har kvinnor vågat kräva sina socio-ekonomiska
rättigheter.
Moldavien 73 personer med funktionsnedsättning har genom insatser från IMs
olika partners kunnat öka sin inkomst. Det har inte bara stärkt deras
självförtroende och egenmakt utan också höjt deras sociala status och förändrat
omgivningens attityder.

Utbildning
Mål: att flickor och pojkar som lever i utsatta situationer ska ha tillgång
till god undervisning på låg- och mellanstadiet på lika villkor, så att de
kan nå sin fulla potential.
Exempel på resultat 2017:
Indien 738 föräldrar har genom IMs arbete ökat sitt deltagande och sitt
engagemang i frågor som rör barnens utbildning. Frågorna berör betydelsen av
utbildning och alla barns rätt till utbildning, samt diskriminering.
Jordanien Under året har totalt 203 barn (vilket är en ökning med 92 barn
sedan 2016) med intellektuella funktionsnedsättningar fått tillgång till
fysioterapi, arbetsterapi, talterapi och olika sociala tjänster genom IMs partner
Haja Rafiqa Center.
Guatemala och El Salvador Genom kurser anordnade av IMs
partnerorganisationer har 850 föräldrar och 300 lärare ökat sin kunskap om
barns rättigheter. Intervjuer med familjerna visar att våldet i hemmen har
minskat, föräldrarna har fått bättre relationer till barnen och många har fått
ökad medvetenhet om betydelsen av utbildning för flickor, och om alla barns
rätt till utbildning.
Zimbabwe Genom barnskyddskommittéer stärks utsatta barns situation.
Kommittéerna leds av elever och arbetet syftar bland annat till att göra barnen
medvetna om sina rättigheter. Tack vare en regeringsreform är nu alla skolor
skyldiga att starta dessa kommittéer
Nepal 98 procent av flickorna och pojkarna i IMs verksamhetsområden går i
skolan tack vare insatser från våra partners – en siffra som är mycket högre än i
övriga Nepal. Avhoppen har minskat från cirka 30 procent till 14,3 procent och
68 procent av eleverna i IMs projektområden har nu tillgång till bra
skolmaterial, såsom läroböcker och datorer.
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Malawi Våra samarbetspartners arbetar med påverkansarbete för att öka
förståelsen för vikten av barns rätt till utbildning. Ett av sätten är att involvera
olika samhällsgrupper i dialoger och under året arrangerades sju möten. Det
resulterade bland annat i att det byggdes nya toaletter för att flickor ska kunna
gå i skolan även under sin menstruation.
Moldavien Vår partner AZI upptäckte under 2017 tre fall av diskriminering där
barn med funktionsnedsättning nekades utbildning och åtgärder vidtogs.

Hälsa
Mål: att kvinnor och män i utsatta grupper ska ha lika tillgång till
preventiva hälsoinsatser, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter.
Exempel på resultat 2017:
Palestina På Västbanken har över 15 000 kvinnor fått tillgång till
familjeplanering, mödravård (under och efter graviditeten) och mammografi
genom vår partner HWC. I Gaza har 20 flickor med intellektuella
funktionsnedsättningar fått medicinsk vård genom partnern RCS-GS. RCS-GS
har även arrangerat 37 möten där de har kunnat ge rådgivning till 450 kvinnor
och flickor kring sex och graviditet.
Zambia I de båda provinser där våra partners arbetar har antalet barn som gifts
bort minskat med 30 procent under 2017. 141 flickor och pojkar har under året
räddats ur barnäktenskap.
Guatemala och El Salvador IMs partner Pami kan se att deras insatser under
året har skapat beteendeförändringar i en grupp av nästan 200 ungdomar.
Gruppen har fått kunskap om sex och samlevnad och det visar sig att de också
delat med sig av sina kunskaper till sina föräldrar. Organisationerna Asecsa och
Pies de Occidente har nått ut till 1 168 ungdomar med information bland annat
om kondom som metod för att förhindra graviditeter och sexuellt överförbara
sjukdomar.
Malawi Flera av IMs partners arbetar för att stärka ungdomars rättigheter
rörande sexuell och reproduktiv hälsa. Tillsammans med lokala beslutsfattare
har de kunnat ta fram konkreta handlingsplaner för att ungdomar i området ska
få tillgång till rådgivning och vård i relation till sex och graviditet.
Libanon Den feministiska organisationen RDFL som IM samarbetar med
lanserade under året en nationell mediakampanj mot barnäktenskap under
namnet #NotBefore18. Vid lanseringen deltog bland annat the Minister of
State for Women’s Affairs och presidenten för den nationella kommissionen
för libanesiska kvinnor. Dessutom deltog ett flertal journalister, konstnärer,
skådespelare och representanter för kvinnorätts- och civilrättsorganisationer.
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FAIR TRADE
Mål: att stärka egenmakt för utsatta människor.
Handel driver ekonomiskt välstånd i många regioner runt om i världen och är
en nödvändig aspekt av mänsklig utveckling. Därför har IM de tio Fair Tradeprinciperna som grundpelare i sitt arbete med socialt entreprenörskap i fattiga
länder. Inriktningen är framför allt kvinnor, människor på flykt och personer
med funktionsnedsättning. IMFT är även medlem i WFTO.
I IMs webbshop och åtta butiker i Sverige vill vi berätta om människorna
bakom varorna. Varorna är verktyg för att lyfta deras historia och livssituation,
och för att visa hur vi konsumenter genom medvetna val kan stärka människors
handlingskraft. Tillsammans skapar vi goda vanor som påverkar människors
levnadsvillkor.
Effekt:
Policypåverkan för hållbar handel – Genom att omdefiniera konsumtionbegreppet ökar IM Fair Trade konsumentens kunskap om hur deras
konsumtionsval påverkar människorna som tillverkar produkterna.
Sociala entreprenörer som IM Fair Trade har stött genom handel och även lyft
historierna kring personerna och organisationen är följande:
Amayi i Malawi
Plaggen från Amayi tillverkas för hand av kvinnor i flyktinglägret Dzaleka.
Kvinnorna får möjlighet att försörja familjen samtidigt som de hittar ny
livsglädje. Arbetet gör det möjligt för kvinnorna att arbeta och samtidigt ta
hand om sina barn.
Devbhumi i Indien
DevBhumi sysselsätter kvinnor på landsbygden i den indiska delstaten
Uttarakhand. Kvinnorna försörjer familjen genom att föda upp silkesmaskar,
spinna och färga samt väva sjalar.
Sasha i Indien
Icke-vinstdrivande handelsorganisation som arbetar med hantverkare i hela
Indien. Organisationen gör det möjligt för framförallt marginaliserade kvinnliga
hantverkare att försörja sig på sitt hantverk och hålla det levande. Genom
samarbetet med SASHA stärks kvinnornas ekonomiska egenmakt.
ACP i Nepal
Icke-vinstdrivande handelsorganisation som tillhandahåller design,
marknadsföring, förvaltning och tekniska tjänster till nepalesiska
hantverksproducenter med låg inkomst.
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ACP-anslutna Krishna Arts Ceramics
Tack vare inkomsterna från hantverket kan kvinnor i Thimi-regionen försörja
familjen, vilket stärker deras roll i samhället.
Art Sol i Bolivia
Genom familjeföretaget Art Sol i Bolivia får lokala producenter av alpackaull
och lokala hantverkare, ofta kvinnor, en källa till bättre levnadsförhållanden i
ett land där många lever i fattigdom och utanförskap.

INTEGRATION
Mål: att alla människor i Sverige, både nya och etablerade, ska ha lika
möjligheter att ta en aktiv roll samhället. Vi vill skapa ett samhälle som
bygger på mångfald och möten mellan människor.
Exempel på resultat 2017:
Rådgivning RådRum, en verksamhet där frivilligrådgivare stödjer den som är ny
i Sverige, bedrevs på tolv orter, i och runt Stockholm samt i Skåne. Totalt
besökte 4 058 personer RådRum och 109 nya rådgivare utbildades i ämnen som
rättigheter, inkludering och etablering.
Vänskap 200 nyanlända och etablerade svenskar i Stockholm och Lund
matchades med varandra.
Barn Med vår gruppverksamhet Barn i väntan/Barn i start nådde vi 130 barn
som är nya i Sverige.
Skolor Skolprojektet Rafiki mötte under året drygt 3 000 elever i årskurs 2−6
och över 500 pedagoger för att ge en rättvisare bild av världen.
Det Nya Landet startar i skolan erbjöd ett komplett pedagogiskt material för att
arbeta med fördomar, normer, bemötande, rasism och integration. Satsningen
riktade sig till högstadiet, gymnasiet och folkhögskolan.
Utlandspraktik IMs utlandspraktikantprogram sände under 2017 ut 17 unga
personer till sju länder. 94 procent av deltagarna skulle rekommendera
programmet för en vän. De praktikanter som var iväg året innan genomförde
under 2017 cirka 90 föredrag.

ENGAGEMANG
Volontärskap 1 150 volontärer var regelbundet aktiva i IMs verksamheter under
året. Totalt arrangerade de nästan 3 000 mötestillfällen, med drygt 30 000
deltagare i 26 olika kommuner. Volontärer engagerade sig i läxhjälp och
språkfikor, var värdar på IM Vrigstadgården, ordnade studiecirklar och
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insamlingar, med mera. Över 200 volontärer har bemannat IM Fair Trades åtta
butiker i Sverige. I vissa butiker kombinerades försäljningsarbetet med
språkpraktik. Under året deltog knappt 100 volontärer i våra nationellt
arrangerade utbildningar i allt från styrelsearbete till försäljning och
integrationsarbete. Utöver detta ordnades många lokala och regionala
utbildningar för att introducera och stärka volontärer.
Medlemskap IM hade 6 331 medlemmar i tolv lokalföreningar, 24 medlemmar
deltog i på IMs medlemsresa till Guatemala.
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