KFUM SVERIGE

INTERNATIONELL
STRATEGI 2020-2025
KFUM Sverige är en del av YWCA-YMCA, världens
största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.
Med 50 års erfarenhet av utvecklingssamarbeten,
en stark värdegrund och tydliga aktuella
fokusområden, skapar vi förutsättningar för
unga att vara delaktiga och aktivt ta ansvar i
samhället.
Vi är framgångsrika med att koordinera och
finansiera program med mycket goda
resultat. KFUM Sverige är en rörelse av
unga för unga. En rörelse med blicken fäst
framåt.
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1. INTRODUKTION
KFUM Sverige är en del av världsorganisationerna World YWCA och
World Alliance of YMCAs. KFUM Sveriges starka sociala engagemang
inbegriper sedan 1960-talet ett starkt engagemang inom
internationella utvecklingsfrågor. Den internationella tillhörigheten
och arbetet för internationell solidaritet och rättvisa är djupt rotad i
KFUM:s identitet och värdegrund. En röd tråd genom KFUM:s arbete
genom alla tider är vår ambition att möta ungas aktuella behov i
Sverige och i världen. Ambitionen att ge unga möjlighet att växa till sin
fulla potential genomsyrar allt vi gör.
2. UTGÅNGSPUNKTER OCH PRIORITERINGAR
Denna strategi utgår ifrån KFUM Sveriges strategi What We Want
som antogs på KFUMs Riksombudsmöte 2017. Den är även
framtagen utifrån KFUM Sveriges internationella policy,
jämställdhetspolicy och miljöpolicy.
KFUM:s internationella verksamhet är knuten till FN:s utvecklingsmål
(SDGs). KFUMs internationella utvecklingssamarbete förväntas
främst bidra till SDG nr 3 (hälsa), nr 5 (jämställdhet), nr 16 (fred,
säkerhet och starka institutioner), samt nr 17 (globala partnerskap).
FN:s resolution Unga, fred och säkerhet (UNSCR 2250) erbjuder ett
ramverk för KFUMs internationella verksamhet för strategiperioden
2020-2025. KFUM Sveriges internationella arbete förväntas bidra
både till att kunskapen om UNSCR 2250 höjs och bidra till
resolutionens genomförande.
KFUM Sveriges internationella engagemang kan kategoriseras genom
fyra interagerande områden: individuella möjligheter,
påverkansarbete inom våra världsrörelser, utvecklingssamarbeten
och våra medlemsorganisationers internationella samarbeten, så
kallade ”Local-to-Local”.
Denna strategi syftar till att främst vägleda vårt påverkansarbete och
utvecklingssamarbeten, men förväntas även påverka övriga områden
av internationellt engagemang.
Utöver den geografiska hänsyn som fastslås i KFUM Sveriges
Internationella policy, har KFUM Sverige som ambition att under
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strategiperioden inleda en process mot att tydligare rikta in det
internationella utvecklingssamarbetet mot länder och regioner där vi
kan göra mest skillnad och samtidigt tydligare rikta vårt
internationella utvecklingssamarbete mot världens minst utvecklade
länder utifrån utvecklingshjälpskommittén DAC:s definitioner.
3. BÄRANDE PRINCIPER
KFUM Sveriges bärande principer för det internationella arbetet
fastslås i KFUM Sveriges policy för internationellt
utvecklingssamarbete:
•
•
•
•
•

Ömsesidighet
Jämlikhet
Långsiktighet
Mänskliga rättigheter
Miljömedvetenhet

Under strategiperioden 2020-2025 vill KFUM Sverige även arbeta
utifrån följande principer:
• Nytänkande
I utvecklingssamarbetet ska KFUM Sverige stå för att våga utmana
etablerade sanningar, teorier och system. KFUM Sverige
välkomnar nytänkande och proaktivitet. Detta ska ske med stor
respekt för partnerlandets kultur och partnerorganisationernas
värdegrund.
• Do-no-harm
Vid KFUM Sveriges arrangemang skall trygga mötesplatser
säkerställas. KFUM Sveriges internationella utvecklingssamarbete
inbegriper stöd till hög-risk kontexter, vilka kan medföra stora
risker för alla inblandade. Därför skall vi alltid förbereda en
riskanalys där potentiella risker identifieras och analyseras
tillsammans med en handlingsplan för att minimera och möta
realiserade risker. Genom våra avtal skall organisationer ha
mandat att avbryta planerade aktiviteter om säkerhetsbehov
föreligger.
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4. THEORY OF CHANGE
HÄR STÅR VI NU
Vår omvärld:
•

•

•
•

Andelen unga i världen har aldrig varit större än nu. Nio av tio ungdomar lever idag i
utvecklingsländer och i flera av världens fattigaste länder utgör unga en majoritet av
befolkningen.
Mer än en tredjedel av målen i Agenda 2030 är kopplade eller indirekt kopplade till unga,
med fokus på egenmakt, deltagande och välmående. Genom UNSCR 2250 erkänns unga som
viktiga aktörer för att bygga och upprätthålla fred och säkerhet. Trots detta är ungas tillgång
till grundläggande mänskliga rättigheter mycket låg.
Inom gruppen av unga, finns dessutom subgrupper, varav en del står helt utanför samhället
– ”Youth is a diverse group of people”.
Kvinnor diskrimineras alltjämt genom normer och lagstiftning.

KFUM Sverige
•
•
•
•
•

Har över 50 års erfarenhet av att i partnerskap bedriva utvecklingssamarbete.
Har varit framgångsrika med att med relativt små medel finansiera och koordinera program
med goda resultat.
Har en stark värdegrund.
Framgångsrikt påverkat beslutsfattare i inkluderingsfrågor.
Vi kan mötesplatser.

DÄRFÖR FOKUSERAR VI PÅ:
•
Inkludering
•
Youth Empowerment (identitet och makt)
•
Jämställdhet
Detta vill vi göra genom att:
Bidra till att våra partners är och förblir starka, välorganiserade och relevanta för att möta ungas behov
inom respektive kontext. KFUM Sveriges stöd sker genom:
•
•
•

Teknisk/organisatoriskt stöd.
Utveckling av program/verksamhet.
Utveckling av unga/ungas deltagande.

DÅ SKAPAS EN GENERATION UNGA SOM:
•
•
•
•
•

Aktivt tar ansvar för och är delaktiga i samhället.
Tror på och verkar för dialog och möten mellan människor och över gränser.
Tror på sin själva och är trygga i sina värderingar och sin identitet.
Har makt och inflytande att påverka sin omvärld.
Bryter ner ojämlika maktstrukturer.

OCH DÅ KAN DEN UNGA GENERATIONEN SKAPA ETT SAMHÄLLE SOM:
•
•

Präglas av rättvisa, fred och säkerhet.
Präglas av gemenskap i mångfald.
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FOKUSOMRÅDE 1: INKLUDERING
I stora delar av världen står unga personer långt ifrån beslutsfattare
och beslutsprocesser både lokalt och nationellt. När unga står utan
möjlighet själva att påverka sin framtid och när ungas behov
försummas, undermineras utvecklandet av ett rättvist samhälle
präglat av fred och säkerhet.
KFUM Sverige vill under perioden:
•

•

Stärka våra partners arbete med att öka ungas representation
i beslutsfattande och inkludering både inom sina
organisationer och i sina samhällen på lokal, regional, nationell
nivå.
Verka för att påverka skyldighetsbärare att inkludera unga i
beslutsfattande samt att inkludera en bredare grupp unga som
innefattar grupper som idag står långt ifrån samhället.

FOKUSOMRÅDE 2: YOUTH EMPOWERMENT (IDENTITET OCH
MAKT)
För att unga ska kunna nå sin fulla potential och kräva sina rättigheter
är tillgången till utvecklande miljöer såsom skola, trygga mötesplatser
och identitetsskapande aktiviteter nödvändiga. Vi ser idag att unga
inte har tillräcklig tillgång till trygga mötesplatser och lärande.
KFUM Sverige vill under perioden:
•
•
•
•

Stärka våra partners arbete med att stödja ungas
självkännedom samt stärka ungas kunskaper och färdigheter
Stärka våra partners arbete med att stärka unga tillgång till
mänskliga rättigheter
Stärka våra partners kapacitet och förmåga att vara relevanta
och tillgodose ungas aktuella behov.
Stärka vår samt våra partners kapacitet att etablera strategiska
partnerskap.
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FOKUSOMRÅDE 3: JÄMSTÄLLDHET
Förutsättningen att som ung utvecklas till sin fulla potential är i stora
delen av världen beroende på vilket kön du föds med. Begränsande
normer sätter upp hinder för vem och hur du ska vara. Redan från
födseln behandlas vi olika beroende på om vi föds som tjej eller kille.
Dessa normer leder till olika mycket stöd i klassrummet, vilken
fritidsaktivitet som det satsas mest på, eller vem som får bestämma i
föreningen och i förlängningen i samhället i stort. Idén om hur vi ska
vara beroende på vårt biologiska kön hindrar unga människor från att
utvecklas till sin fulla potential.
KFUM Sverige vill under perioden:
•

Stärka våra partners kapacitet att stärka jämställdheten inom
sin organisation och i sina samhällen på lokal, regional och
nationell nivå.

5. ÖVERORDNANDE STYRDOKUMENT
•

KFUK-KFUM Sveriges stadgar

•

KFUM Sveriges idé och värdegrund

•

KFUM Sveriges Policy för internationellt utvecklingssamarbete

•

What We Want

Ersätter: Finns inget tidigare dokument att ersätta.
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