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JUSTICe

STÄRKER UNGA I UTANFÖRSKAP 
ATT SJÄLVA FÖRÄNDRA SINA LIV

OM YOUTH JUSTICEYouth Justice är ett program som vänder sig till unga människor som riskerar att hamna, befin-ner sig i eller är på väg ur kriminalitet i Senegal, Madagaskar, Togo, Ghana och Sydafrika.    Med ungas engagemang och erfarenheter som utgångspunkt arbetar vi tillsammans med part-

nerorganisationerna för att unga människor ska få stärkt självkänsla och bättre förutsättningar för att välja en positiv livsbana fri från missbruk och kriminalitet. Programmets övergripande mål är att målgruppen vid programmets slut har tagit steg mot aktivt medborgarskap. Det gör vi genom Power Space-metoden. 

KFUM Sverige samordnar och finansierar ett program som innefattar YMCA Senegal, YMCA Madagaskar, YMCA Togo  och YMCA Sydafrika, YMCA Ghana och African Alliance of YMCAs.

POWER SPACE – ETT TRYGGT SAMMANHANG ATT UTVECKLAS  TILL SIN FULLA POTENTIAL Metoden Power Space delas upp i fyra steg:  
1. Attraktiva aktiviteter för unga att mötas och utvecklas.  2. Identitetsstärkande insatser.  
3. Utbildningar.  
4. Möjligheter att fortsätta utvecklas i positiva sammanhang.
Power Space skapar aktiviteter där den unga personens drivkraft och intresse är utgångspunkten. YMCA tillhandahåller psykosocialt stöd, stöd till familjeåter-förening och möjliggör att unga kan utveckla en yrkes-färdighet. Målet är att rusta unga att hantera livets upp och nedgångar, att uppnå resiliens. 

I Sydafrika, Togo, Madagaskar & Senegal har under 2% av de unga som ingår i programmet  

återfallit i brott. Den allmänna siffran ligger på 50–80%—Genom Youth Justice har 363 unga kunnat frisläppas från häkte/fängelse vid 

bristande bevis och/eller redan avtjänat strafftid i häktet.
—I Togo har ungas som sitter i häkte fått stöd att få sitt fall prövat i rätten. 

Detta har fått den genomsnittliga tiden i häkte minskat från  6 månader till 2 månader.
—

50409 unga har tagit del av  
preventivt arbete kring utsatta områden  

som t.ex. marknadsplatser.

EmpowEring 
YoUng PEopLE

STÖD KFUMS  
YOUTH JUSTICE PROGRAM!

Swisha valfritt belopp till  
123-9018557 och skriv ”Youth Justice”

KFUM Sveriges Youth 

Justice program syftar 

till att stödja YMCAs 

i Afrika att stärka sin 

kapacitet att nå och 

stötta unga som riskerar 

att fastna i kriminalitet 

och utanförskap. 


