
 

 

UTBILDNING I FRED OCH RÖRLIG 
BILD FÖR UNGA I KFUM-RÖRELSEN 
KFUM Sverige erbjuder 10 unga medlemmar i KFUM-rörelsen en möjlighet att gå en 
kurs i video- och filmproduktion med fokus på fred och internationellt samarbete. 

UTBILDNINGEN 
Vi är säkra på att både unga och deras föreningar kommer att få stor nytta och glädje av 
utbildningspaketet. Utbildningen riktar sig till alla unga och inte minst de som är intresserade 
av att lära sig om a) fred och säkerhet, b) ungas och ungdomsverksamhetens roll i 
fredsbyggandet och c) video- och filmproduktion. Utbildningspaketet innehåller följande 
delar: 

• Möte och utbyte med unga från andra svenska KFUM-föreningar och från Sydafrika, 
Palestina, Madagaskar, Belarus, Togo, Ukraina och Senegal med hjälp av YMCA- 
eller YWCA-organisationer i dessa länder. 

• En kurs i videoproduktion, d.v.s. ett tillfälle för att lära sig 
videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro, få tips kring filmningstekniker, få 
tips kring klippning och annat med hjälp av en expert som arbetar med 
videoproduktion. 

• En kurs i fred och internationellt samarbete utifrån FN:s resolution UNSCR 2250 som 
handlar om unga, fred och säkerhet. 

• Att varje deltagare producerar en kort intervjuvideo (ca 3 min) med hjälp av kurserna i 
utbildningen. 

INFO 
Totalt ska ca 20 unga personer delta i utbildningen, ca hälften från den svenska KFUM-
rörelsen och ca hälften från KFUM Sveriges samarbetsorganisationer i andra länder (listade 
ovan). Alla utbildningsmoment kommer att hållas digitalt. Majoriteten av utbildningen 
kommer att utföras på engelska. 

Utbildningen kommer att genomföras under januari och februari 2021. Längden på kurserna 
kommer att vara ca 2 timmar för kursen om fred, ca 3 timmar för kursen om 
videoproduktion tillsammans med en kort träff för feedback kring videon samt ca 2 timmar 
för en avslutande träff. Emellan de planerade tillfällena krävs det viss egen tid av 
utbildningsdeltagare för att genomföra intervjun, klippa och redigera intervjuvideon, 
bearbeta och använda sig av feedback m.m. Hela utbildningen kommer att genomföras på ca 
1 månad och under den tiden kommer personal från KFUM Sverige och utbildaren i 
videoproduktion vara tillgänglig för hjälp till deltagare. 

PRELIMINÄRA HÅLLTIDER 
• 30 januari: Ett pass om fred och internationellt samarbete. Ca 2 timmar. 



 

 

• 6 februari: Ett pass i videoproduktion. Ca 3 timmar. 
• 27 februari: Avslutande träff med presentation av färdiga intervjuvideor. Ca 2 

timmar. 
• Mellan de schemalagda träffarna ska varje deltagare arbeta med intervju och video. 

Det kommer att finnas avsatt tid för feedback och tips från utbildaren i 
videoproduktion och från KFUM Sveriges personal. 

KRAV FÖR DELTAGARE 
• Tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling. 
• Tillgång till någonting att filma med (en mobil räcker gott och väl). 

ANMÄLAN 
Skicka ett mejl till vsevolod.lukashenok@kfum.se med ämnesraden ”Utbildning 2250” för att 
anmäla sig (eller någon annan) till kursen eller för att få mer information. 

MÅL MED UTBILDNINGEN 
Målet med denna utbildning är att deltagare får teoretiska kunskaper om fredsbyggande och 
resolution UNSCR 2250, praktiska kunskaper i videoproduktion samt kulturellt utbyte med 
unga från andra länder och kontexter för att på så viss öka sitt intresse för internationell fred 
och säkerhet. 

KFUM Sverige vill ge unga ett praktiskt sätt att använda teoretiska kunskaper på. Den 
nyfunna kunskapen i fredsfrågor ska därför tillämpas på den praktiska uppgiften att göra en 
video. Dessutom vill vi ge unga verktyg för att uttrycka sig själva samt också en användbar 
kompetens för framtiden. Videoproduktion som hantverk kan både vara nyttig för unga 
individuellt men även för dess organisationer och föreningar. De färdiga videos kommer även 
att kunna användas av organisationer och föreningar. 

Utbildningen och den praktiska uppgiften ska vara en plattform för utbyte mellan unga i olika 
länder och kontexter. Utbildningen ska ge unga en inblick i andra ungas vardag och skapa ett 
intresse för internationella frågor, inte minst internationell fred. Vi tror att ett möte utifrån en 
gemensam grund (utbildningen i fred och UNSCR 2250) och en praktisk uppgift (med hjälp av 
kursen i videoproduktion) ger ett bra utgångsläge för samtal och intresse för varandra och 
situationen i varandras länder och kontexter. 


