KFUM Sveriges policy för
internationellt utvecklingssamarbete
INLEDNING
KFUM Sverige är en del av världsorganisationerna World YWCA och World Alliance of
YMCAs. KFUM Sverige har ett starkt socialt engagemang och har historiskt alltid arbetat med
internationella utvecklingsfrågor. Den internationella tillhörigheten och arbetet för internationell
solidaritet och rättvisa betyder mycket för vår identitet och värdegrund.
Denna policy gäller för KFUMs utvecklingssamarbete som bedrivs med stöd från statliga medel
(t.ex. SIDA, SMR), medel insamlade på 90-kontot samt fonder som inte kan sökas lokalt. Sådant
utvecklingssamarbete har KFUM Sverige ansvar för då dessa medel endast kan sökas av KFUM
Sverige och dessa medel får enbart användas för internationell utvecklingssamarbete. Det främsta
syftet med policyn är att fungera som ett övergripande styrdokument och ge vägledande principer
för KFUM Sveriges internationella utvecklingssamarbete.
Som del av en internationell rörelse är det självklart för oss att ha många internationella
kontakter. Vår internationella verksamhet består av många olika delar; utvecklingssamarbete, hur
vi jobbar tillsammans med världs- och Europaförbunden, skapa internationella mötesplatser och
ett integrerat internationellt arbete i föreningar. En viktig del av KFUM Sveriges internationella
verksamhet är utvecklingssamarbetet med KFUK och KFUM partners runt om i världen. Med
internationellt utvecklingssamarbete menas ett arbete där partners samarbetar mot gemensamt
formulerade mål. Samarbetet sker ofta i projekt eller programform. Ömsesidigt lärande och
utbyte av erfarenheter är grundläggande i samarbetet med våra partners. Utvecklingssamarbetet
innebär att båda parter skjuter till resurser. Det kan vara ekonomiska resurser eller arbetsinsatser,
kompetens, tid och engagemang mm.
Genom att stärka rörelsen globalt bidrar vi till vårt ändamål som bland annat innefattar att verka
för internationell solidaritet och rättvisa.

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
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KFUM Sverige är en ungdomsrörelse som ser till unga människors behov och till den resurs som
unga människor utgör i dagens och framtidens samhälle. Det är därför självklart att unga
människor är både aktörer och målgrupp i KFUM Sveriges utvecklingssamarbete. Alla insatser i
utvecklingssamarbetet syftar direkt eller indirekt till att stödja utveckling och kapacitetsuppbyggnad i våra partnerorganisationer och i den svenska rörelsen. Genom samarbete med
partners vill vi bidra till att skapa väl fungerande organisationer som kan spela en viktig roll i sina
samhällen för att förbättra unga människors situation. KFUM Sverige arbetar inte normalt med
katastrofbistånd men kan i dessa situationer förmedla medel, utifrån kapacitet och möjlighet, till
partners. Eftersom ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter är en viktig del i vårt
utvecklingssamarbete att bidra med våra erfarenheter och kunskaper och där vi har ett intresse av

att lära oss mer. Till exempel använder vi de metoder i utvecklingssamarbetet som vi arbetar med
i Sverige. Våra grundläggande principer för utvecklingssamarbetet är:

ÖMSESIDIGHET
KFUM Sveriges och våra partners arbetar gemensamt med frågor som båda prioriterar och har
ett stort intresse för. Partnerskapet bygger på ömsesidighet och samarbetet skall präglas av
respekt och jämlikhet och lärande av varandra. En nära och fördjupad relation är en förutsättning
för att nå ett givande utvecklingssamarbete präglat av kvalitet.

JÄMLIKHET
KFUM Sverige har som mål att stärka unga människors inflytande och stimulera till personligt
ansvarstagande i samhället i Sverige och i andra länder. Tillsammans med partners arbetar vi för
att påverka ojämlika strukturer i samhället och stärka unga människors inflytande. KFUM Sverige
stödjer unga människors personliga utveckling och vill bidra till att skapa självkänsla och
oberoende hos individen.

LÅNGSIKTIGHET
Stärkandet av organisationer och individer kräver tid och likaså att utveckla nära relationer med
partners. Det är därför viktigt med ett långsiktigt perspektiv i utvecklingssamarbetet.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Grundläggande i KFUM Sveriges ideologi är principen om alla människors lika värde. Ett
fundament i vårt utvecklingssamarbete är därför FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter,
med fokus på barns och unga människors rättigheter.

JÄMSTÄLLDHET
KFUM Sverige är en del av YWCA och YMCA som båda arbetar för ett jämställt samhälle.
YWCA har som främsta mål att stärka unga kvinnors möjligheter att ta kontroll över sina liv och
att delta aktivt i samhällslivet. KFUM Sverige ser att alla människor oavsett identitet ska ha
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Detta innebär att allt utvecklingssamarbete ska
bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv.

MILJÖMEDVETENHET
Ett av KFUM Sveriges mål är att aktivt ta ansvar för kommande generationers livsvillkor.
Utvecklingssamarbetet ska präglas av miljömässig hållbarhet.
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VAL AV SAMARBETSPARTNERS
För att möjliggöra ett utvecklingssamarbete präglat av kvalitet ska samarbetet begränsas till ett
fåtal länder och regioner samtidigt. Fokus på ett land eller en region bör vara under minst en
femårsperiod för att säkra långsiktighet och kvalitet. Utöver detta är det vid valet av
samarbetspartners är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer:

GEMENSAMMA INTRESSEN
KFUM Sverige och våra samarbetspartners bör samarbeta i frågor som båda prioriterar. Det är av
stor vikt att arbetet ligger i linje med de intressen och/eller den kunskap som finns både i den
svenska rörelsen och hos vår samarbetspartner.

BEHOV OCH KAPACITET
KFUM Sverige bör ta hänsyn till hur många andra samarbetspartners och bidragsgivare
organisationen har. Det ska finnas både ett behov av KFUM Sverige som samarbetspartner samt
kapacitet för ett samarbete med KFUM Sverige.

ETABLERAT SAMARBETE
Om det redan finns ett etablerat samarbete med en eller flera lokalföreningar, regioner eller
KFUM Sverige bör detta vägas in som något mycket positivt.

GEOGRAFISK KONCENTRATION
Det bör inte vara för stor spridning på de geografiska områden som KFUM Sverige har
samarbetspartners i. KFUM Sverige ser fördelar med att samarbeta med partners som ligger i
länder som gränsar till varandra, vilket kan ge både samordningsvinster och möjligheter att stärka
samarbetet mellan KFUK och KFUM partners i regionen.

KFUK OCH KFUM I SAMMA LAND
KFUM Sverige ser det som positivt att samarbeta med både KFUK och KFUM i samma land.

VÄRLDSFÖRBUNDENS PRIORITERINGAR
YWCA och YMCAs eventuella prioriteringar ska tas med i den totala bedömningen.

JÄMN FÖRDELNING AV KFUK OCH KFUM PARTNERS
En jämn fördelning av KFUK och KFUM organisationer som samarbetspartners skall
eftersträvas.

ENGAGEMANG OCH SAMORDNING
KFUM Sverige strävar efter ett internationellt arbete som stora delar av rörelsen är delaktig i.
Med gemensamt fokus i utvecklingssamarbetet kan föreningar, regioner och KFUM Sverige
intensifiera sitt samarbete, stärka KFUK-KFUM identiteten i rörelsen och nå ett ökat
engagemang för utvecklingssamarbete i Sverige. Av denna anledning är det önskvärt att hela
organisationen arbetar enligt denna policy.
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KFUM Sverige har det övergripande ansvaret för att administrera och samordna det
utvecklingssamarbete som bedrivs med stöd från statliga medel (t.ex. Sida/SMR), insamlade
medel på 90-kontot och från fonder som inte kan sökas lokalt. En viktig uppgift är att föra en

nära dialog både med utländska samarbetspartners på nationell nivå och med förbund, regioner
och föreningar i Sverige som är engagerade/vill engagera sig i utvecklingssamarbetet. För
internationell verksamhet i Sverige måste medel sökas från annat håll än statliga medel. Eftersom
det internationella arbetet är av stor betydelse för hela organisationen är det ett gemensamt
ansvar att uppbåda de resurser som krävs för att möjliggöra det internationella arbetet på lokal
och internationell nivå.
KFUM Sverige ska hålla en hög kvalitet i utvecklingssamarbetet och utveckla metoder för att
ständigt förbättra kvaliteten i insatserna. Därför ligger huvudansvaret för det internationella
utvecklingssamarbetet under KFUM Sverige. I det kvalitetsarbetet ingår att säkerställa att
utvecklingssamarbetet bygger på de principer som finns formulerade i policyn. Samordning sker
också med andra bidragsgivare/samarbetspartners och KFUKs och KFUMs världsförbund.
KFUM Sverige ansvarar för att gällande regler och anvisningar från bidragsgivande
myndighet/organisation följs. KFUM Sverige ska förvissa sig om att berörda samarbetspartners i
Sverige och världen får kännedom om och uppfyller de regler som berör bidrag för det aktuella
samarbetet.
KFUM Sverige är en garant för kvaliteten i utvecklingssamarbetet. Rollen som kvalitetssäkrare
innebär att man satsar på att utveckla sin bas med erfarenheter och kompetens om
utvecklingssamarbete, sin kunskap om de geografiska områden man arbetar i, och om
utvecklingen i de organisationer man samarbetar med. KFUM Sverige ska uppmuntra ett utbyte
av erfarenheter mellan partners utomlands och föreningar i Sverige och ligga i fronten för att
utveckla partnerskapets samarbetsformer.
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