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I. INTRODUKTION

att stötta unga i att nå sin fulla potential
som en positiv samhällskraft. Unga världen
över kämpar för fred, rättvisa, inkludering,
jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Den 9 december 2015 antog FN:s säkerhetsråd enhälligt resolutionen om unga,
fred och säkerhet, UNSCR 2250. Resolutionen erkänner att ”unga människor spelar
en viktig och positiv roll i upprätthållandet
och främjandet av internationell fred och
säkerhet”. Resolutionen lyfter fram fem
viktiga pelare för åtgärder: deltagande
(Participation), skydd (Protection), förebyggande (Prevention), partnerskap (Partnership) samt frigörelse och återintegrering
(Disengagement and Reintegration). Den
uppmanar FN:s medlemsstater att ge unga
en större röst i beslutsfattandet på lokal,
nationell, regional och internationell nivå
och att inrätta mekanismer som gör det
möjligt för unga att meningsfullt delta i
fredsprocesser.

Erkännandet av ungas viktiga bidrag till
fredsprocesser har vuxit de senaste fem
åren. Enligt FN:s generalsekreterares
rapport till säkerhetsrådet om arbetet med
unga, fred och säkerhet syns det tydligt att
stater, FN-organ, civilsamhällesaktörer och
andra bidrar till att implementera resolutionen. Framgångar på policynivå och i
praktiken bekräftas i den här publikationen
både av svenska skyldighetsbärare och
en ungdomsrörelse. Skyldighetsbärare är
de samhällsaktörer som har ansvaret att
respektera, skydda och främja mänskliga
rättigheter och företräds i denna publikation av myndigheterna Sida, MUCF och UD
medan den svenska KFUM-rörelsen ger
inblick i civilsamhällets arbete med resolution 2250. Samtidigt som framgångarna
i arbetet, kvarstår även de mest centrala
utmaningarna: strukturella hinder för ungas
deltagande och möjlighet till inflytande,
bristande mänskliga rättigheter och otillräckligt med resurser för att säkerställa att
unga inkluderas på riktigt.

1. PAR TIC IPA TIO N

2. P ROTEC TION

3. P REVENTI ON
4. PAR TNE RSH IPS
5. DISENGAGEMENT
& REINTEGRATION

2020 lanserade KFUM Sverige en publikation 2 som samlade exempel från hur den
globala KFUM-rörelsen bidrar till arbetet
med resolution 2250. Utifrån de globala
erfarenheterna identifierade KFUM Sverige
fyra rekommendationer för ett fortsatt arbete med Unga, fred och säkerhet. Generellt
rekommenderas att anta en helhetssyn på
resolutionens fem pelare, då de interagerar
och är beroende av varandra. Skyldighetsbärarna rekommenderas att investera i
etablerade ungdomsorganisationer för att
säkerställa långsiktig finansiering som kan
förstärka och bygga vidare på organisationernas erfarenheter. Rekommendationerna
riktade till ungdomsrörelsen pekar på att det
redan görs mycket arbete som går att koppla till resolutionen men att ungdomsrörelsen
behöver bli bättre på att använda FN-terminologin när den presenterar sitt arbete för

Fem år senare kan vi se att det gjorts
mycket för att implementera resolutionen
men att det finns mycket kvar att göra.
År 2020 är hela 1,8 miljarder av världens
befolkning är unga mellan 10 och 24 år.
Enligt en nyligen publicerad FN-rapport 1
påverkas var fjärde ung person av våld
eller väpnad konflikt. Unga människor
möter storskaliga utmaningar som våld,
ojämlikhet, migration, krympande utrymme
för civilsamhället, förändrade arbetsmarknader och klimatförändringar. När utmaningarna tar över och driver på en negativ
spiral som spär på känslor av hopplöshet,
exkludering och misstro mot samhället,
växer frustrationen – och det är i den som
extremistgrupper och negativa aktörer kan
slå till och utnyttja unga. Det är därför av
största vikt att det pågår arbete globalt för
1
Youth and peace and security, Report of the Secretary-General (2020),
www.undocs.org/en/S/2020/167
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YPS – Youth, Peace and Security: UNSCR 2250 Experiences from YWCA & YMCA
(2020), KFUM Sverige, www.kfum.se/wp-content/uploads/2021/06/UNSCR-2250-Experiences-from-YWCA-YMCA-YWCA-YMCA-of-Sweden.pdf
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har kämpat för att ge unga en möjlighet att
växa till sin fulla potential oavsett rådande
omständigheter.

att på sätt bättre kunna visa sitt bidrag och
lättare hitta vägar till samarbete. Den sista
rekommendationen är att ungdomsrörelsen
ska investera i att nå nya grupper av unga.
Att utveckla sin kunskap och kapacitet för
att nå unga som inte brukar nås av organiserat föreningsliv kommer att bidra till att
genomföra resolutionen.
Målet med denna publikation är att introducera arbetet som görs i Sverige med
Unga, fred och säkerhet genom att porträttera det arbete som KFUM bedriver
med resolutionen såväl som genom intervjuer med skyldighetsbärare som har
bäring på arbetet med resolution 2250.
KFUM Sveriges interna kartläggning, en
tidigare publikation om UNSCR 2250,
intervjuer med KFUMs lokalföreningar och
med MUCF, Sida och UD utgör grunden
för denna publikation, som beskriver vad
dessa olika aktörer gör på lokal, nationell
och internationell nivå. Tillsammans bidrar
de på olika sätt till att stärka arbetet med
Unga, fred och säkerhet och lyfta unga som
en positiv kraft som aktivt kan bidra till
hållbar fred.

Vi i KFUM Sverige brinner för att skapa
möjlighet för unga att utvecklas till trygga
och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om
andra. Det gör vi genom att ha en värdegrund baserad på en helhetssyn vad gäller
unga människors utveckling: vi tror att alla
människor har behov av fysisk aktivitet,
ökad kunskap och tid för reflektion för att
utvecklas och må bra. Utifrån det skapar
vi mötesplatser där unga människor kan
stärkas i sig själva och utvecklas till sin
fulla potential.

II. UNGDOMS
II. UNGDOMSRÖRELSEN

I Sverige samlar KFUM ca 150 föreningar
och 45 000 medlemmar. Vi är en rörelse med demokratisk förankring och ett
gräsrotsperspektiv. Engagemanget hos och
gemenskapen mellan våra ledare såväl som
medlemmar är som starkast på lokal nivå.

Vi vet att KFUM-rörelsen inte bara är en
utmärkt aktör att driva de frågor som lyfts
av resolutionen utan också en rörelse som
redan gör det.
Redan 1844 startade George Williams
Young Men’s Christian Association, YMCA,
som en tillflykt från det hårda livet på
gatan och ett alternativ till att döva sina
sorger på genom alkohol och droger. 1855
startade Mary Jane Kinnaird och Emma
Robarts Young Women’s Christian Association, YWCA, för att stärka kvinnor som
kom ensamma till London för att arbeta,
att själva förändra förutsättningarna för
sina liv. Vi har som rörelse funnits i över
150 år, och har ständigt utvecklats för att
möta unga människors aktuella behov. Vi

EN ENGAGERAD GENERATION
AV UNGA MÄNNISKOR

De senaste åren har allt fler ungdomsorganisationer och -rörelser bildats och
ungas intresse för omvärlden och politik
ökar. Unga människor i dag har tillgång till
information och nätverk på ett helt annat
sätt än tidigare generationer, vilket gör
unga mer självständiga i yngre ålder. Tack
vare digitaliseringen är det möjligt att hålla
sig uppdaterad utifrån sina förutsättningar
4
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– Det som saknades var att aktivera unga i
någon form av ledarledd verksamhet som
innebär att man utvecklas som människa,
att man lär sig något nytt, kan hitta ett sammanhang där man kan utforska saker som
man inte kände till om sig själv och träffa
nya vänner. Samtidigt riktar det sig också
mot en grupp som alltför ofta inte finns
med i den traditionella föreningsverksamheten. Ofta dyker deltagare först upp själva
och hittar snabbt ett sammanhang hos oss.
Våra anställda gör ett fantastiskt jobb med
att hjälpa unga hitta vänner och koppla
dem till nya former och uttryck av kultur.
Man får givetvis hänga hos oss också, som
på en vanlig fritidsgård, men man ska även
vara en aktiv deltagare i verksamheten.
Många av dem går ofta vidare i våra ledarskapsinitiativ – man börjar arrangera saker,
en konsert till exempel, där man får lära sig
om allt från finansiering, att hitta band och
att planera event. Enormt rolig verksamhet
som vi verkligen månar om.

och intressen. Därtill finns det fler kanaler
att påverka. Dessvärre gäller det inte alla
unga. Fortfarande är det unga människor
som har det socialt och ekonomiskt relativt
välställt som engagerar sig mest. En stor
andel unga står långt från föreningslivet.
Jonatan Saldner, anställd i
KFUM Jönköping beskriver en
omstart av en fritidsgård för
några år sedan:
– Av olika anledningar blev det
väldigt stökigt, en del förstörelse,
olika grupperingar och ganska långt
ifrån en trygg fritidsverksamhet. Vi hade
vuxna med i verksamheten men trots bra
fritidspedagoger kände sig inte alla välkomna och vissa grupper huserade över
vissa delar, och den öppna verksamheten
var inte så öppen ändå. Utifrån viljan att
skapa en trygg plats arbetade vi fram ett
projekt och en idé som vi kunde stå bakom,
och som också kunde stöttas av kommunen. I och med att vi har ett studieförbund
i huset blev det logiskt att samarbeta kring
kultur och erbjuda en öppen verksamhet
där en inte behöver komma varje vecka,
anmäla sig i förväg eller betala avgifter. Det
är viktigt att behålla den öppenheten!

Jonatan och de andra anställda hör ofta är
att de som kommer till fritidsgården ofta
är individer som inte har ett annat sammanhang då det allt för ofta saknas initiativ
från föreningar och kommunen till öppen
kulturverksamhet. De flesta har ett stort
intresse för musik men har kanske inte alltid
förutsättningar att hålla på med det hemma. De kanske inte har råd med instrument,
eller så är det inte möjligt att spela trummor
i ett flerfamiljshus. Fritidsgården har all
utrustning som behövs samt lärare och andra vuxna som leder verksamheten. Vissa
deltagare kommer varje gång fritidsgården
är öppen för att den är den platsen som
är tryggast för dem och för att den har all
utrustning för deras roligaste sysselsättning.
Jonatan Saldner utvecklar:
– Vi hör från ledare i samtliga verksamheter
som KFUM bedriver att de allt för ofta möter barn och unga som av olika anledningar har det kämpigt. Det kan vara kopplat
till mobbning, att inte ha fullt närvarande
föräldrar eller att ha det tufft ekonomiskt.

KFUM Jönköpings fritidsgård Residenset.
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detta: ”Vi har en actionsporthall som är
byggd och planerad av unga. Det är unga
som leder och beslutar i verksamheten.”

Sådana unga finns i vår kulturverksamhet
också. Det här blir ett utmärkt ställe att
bygga självförtroende på och få vänner. Ett
nätverk med nya kompisar är jätteviktigt
för dem.

ARBETAR ER FÖRENING MED ATT LÅTA
UNGA TA OCH PÅVERKA BESLUT SAMT
DRIVA SINA EGNA INITIATIV?

Genom att erbjuda en ny typ av verksamhet kunde KFUM Jönköping skapa en plats
för unga som inte hittar sin plats i annan
fritidsverksamhet. I Jönköping ger detta
en känsla av sammanhang för unga deltagare, samtidigt som det är en grogrund för
ett värdebaserat ledarskap när unga själva
får driva idéer och verksamheten. KFUM
Sveriges kartläggning visar att nära 75% av
lokalföreningarna upplever samma resultat.
Unga som står långt ifrån föreningslivet får
inte bara ta del av föreningarnas verksamhet utan tar till slut också på sig ledarroller
och får ett meningsfullt deltagande och
inflytande i föreningarna. Utöver ett arbete
med att nå en bredd av unga är det bara
arbetet med att öka ungas deltagande i
beslut som får högre svarsfrekvens i KFUM
Sveriges kartläggning – över 80% av lokalföreningarna jobbar med detta.

Ja, genom att unga får tycka till vid
beslut kring aktiviteter eller liknande
Ja, genom att unga är
ledare i verksamheten
Ja, genom att unga är med i arbetsgrupper för specifika projekt/insatser
Ja, genom att unga är med i styrelsen

Detta hanteras inte av vår verksamhet
Annat
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

I KFUM Sveriges kartläggning ställdes frågan ”Arbetar
er förening med att låta unga ta och påverka beslut samt
driva sina egna initiativ?” Svaren på frågan visade hur olika
föreningars arbete ser ut när det kommer till ungas möjlighet
att påverka föreningens verksamhet. Procenten avser andel
föreningar som har valt svarsalternativet i fråga då det var
möjligt att välja flera alternativ samtidigt.

För några år sedan kom medlemmarna
till KFUM Umeås årsmöte och uttryckte
en önskan om att föreningen skulle bli
mer engagemangsdriven. Under ett antal
år hade en tjänstemannastyrd förening
vuxit fram av olika anledningar. Med över
1 000 medlemmar och runt 15 anställda är
KFUM Umeå en stor förening som erbjuder
flera olika verksamheter, bland annat övernattningsläger och dagläger på sommaren,
basket- och volleybollträningar, aktiviteter
i en klätterhall, och driver ett stödboende
för unga. När det kommer till yngre deltagare fokuserar föreningen främst på att
erbjuda meningsfulla aktiviteter medan de
lite äldre fokuserar på personlig utveckling.
Några kvällar i veckan erbjuds verksamhet
till unga med NPF-diagnos. För att säkerställa att föreningen verkligen drivs av det
ideella engagemanget har ett strategiskt
och omfattande arbete påbörjats. Det görs
ett aktivt arbete för att både ideella och
anställda ska kunna höra och plocka upp
idéer ute i verksamheten. Utifrån det byggs
ett långsiktigt engagemang kring de idéerna
som finns hos unga deltagare själva.

EN RÖRELSE FÖR UNGA,
AV UNGA

Att delta i verksamhet är en sak, att ha
inflytande i verksamheten är en annan.
Egenmakt betyder. KFUM-rörelsens
utgångspunkt är alltid att unga själva ska
ha makt och möjlighet att förverkliga sina
drömmar och påverka sin omvärld. Unga
människor ska ha egenmakt - att själva ha
verktyg, makt och ansvar och på så sätt
utvecklas och förändra sin omgivning utifrån sin passion, sitt engagemang och sitt
intresse. Det förverkligas genom att unga
både påverkar och är med och tar beslut,
att det finns en bredd av unga engagerade,
och att lokala föreningar fungerar som en
skola för demokrati. I nästan hälften av
lokalföreningarna är unga med i föreningarnas styrelser och i de flesta föreningar
finns det också exempel där unga finns i
andra ansvarspositioner. I KFUM Sveriges
kartläggning exemplifierar KFUM Göteborg
6
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som bygger på de värdena är ett starkt
och fredligt samhälle.

– Vi vill jobba med att ta vara på engagemang hos målgruppen och bygga verksamhet kring det. Så vi försöker och måste göra
det när det gäller ideell verksamhet. Det
blir tungrott om det inte finns ett uttalat engagemang! När anställda
och ledare hör deltagarna säga
‘det här skulle vi tycka vara kul
att göra’ så tar man det vidare.
(Thomas Holmberg, ordförande
i KFUM Umeå)

När Covid-pandemin slog till under våren
2020 var det inte bara KFUM-rörelsen som
noterade hur fritidsverksamheten för unga
påverkades. I Kristinehamn larmade kommunen om behovet av fritidsverksamhet
för unga under sommaren när man insåg
att mängden unga som “strövade på stan”
ökade. KFUM Kristinehamn såg att de
naturligt kunde förlänga sin vanliga fritidsgårdsverksamhet, kombinera den med
metoder från den årliga idrottsskolan som
genomförs under sommaren och förlägga
den i stadsparken och då nå ut till fler unga.
Tre kvällar i veckan rullades en fullastad
kärra från KFUM Kristinehamns fritidsgård
till parken, proppad med material. I fören
stod en stor docka klädd med bjärta varselkläder - allt för att det ska vara så synligt
som möjligt att det nu är tid för Sommar i
parken. Genom att samarbeta med flera andra lokala idrottsföreningar fick deltagarna
möjlighet att prova på flera nya sporter - och
flera av de deltagande föreningarna fick nya
medlemmar genom projektet. Även om flera
deltagare var välkända av ledarna, genom
fritidsgården eller idrottsskolan, var det

De är inte ensamma om att se till att unga
är med och tar beslut – det är så i över 80%
av KFUMs lokalföreningar visar KFUM Sveriges kartläggning.
Genom att engagera barn redan när de är i
6-årsåldern skapas möjligheter till ett långt
engagemang, både som deltagare och med
eventuella framtida ledaruppdrag. Även om
det fortfarande finns barriärer är detta en
uttalad ambition. Genom ett fortsatt arbete
strävar KFUM Umeå till få det lättare att ta
emot initiativ från deltagare.

FREDSKULTUR

Många unga saknar i dag naturliga platser att mötas på. Att inte träffa människor
som har andra erfarenheter än oss själva riskerar minskad förståelse, tillit och
respekt för andra människor. Samtidigt
lyfts olikheter och motsatser fram i media,
diskussioner och samtal, vilket kan leda
till en polarisering av vårt samhälle. Vi har
en stor bredd och mångfald av både verksamheter, föreningar och medlemmar. I
och med vår mångfald har vi kapaciteten
att nå unga människor med olika intressen
och behov. Därför har vi också ett ansvar
att se till att vi når så många som möjligt – genom basket, på fritidsgården, på
KFUMs olika mötesplatser, på utbildningar om psykisk ohälsa, i styrelserummet, i
kören, i kåren, på fjället eller i gymnastiksalen. Vi kan ungas mötesplatser och den
kompetensen behövs i vårt samhälle. Om
vi möts över gränser skapas nyfikenhet,
kunskap, respekt och tillit. Ett samhälle

KFUM Kristinehamns verksamhetsansvariga Linda Källstrand (ovan) och Rickard Muge (nedan).

7

TH

SÅ SKAPAR UNGA FRED OCH SÄKERHET! / OM KFUM OCH UNGDOMSRÖRELSENS BIDRAG TILL GENOMFÖRANDET AV FN:S RESOLUTION OM UNGA, FRED OCH SÄKERHET

också många nya som lockades dit genom
sociala medier och för att den fullastade
vagnen var en signal för dem som rörde sig
ute på stan att det nu var dags för aktivitet.

• och, slutligen, att erbjuda meningsfulla aktiviteter, att bedriva verksamhet som är beslutat av unga och
att genomföra ledarskapsutbildningar
som bygger ungas självkänsla,
självförtroende, kapacitet och
färdigheter.

Pandemin påverkade många familjers
ekonomi och KFUM Kristinehamn såg ett
behov av att erbjuda kravlös och gratis
verksamhet. Linda Källstrand är en av de
anställda fritidsledarna och hon menar att
en av framgångsfaktorerna för Sommar i
parken var att vara där de unga redan var.

FÖRDELNING AV FÖRENINGARNAS FOKUS
UTIFRÅN UNSCR 2250:S OLIKA PELARE
Participation

Det är tydligt att samtalet är en viktig grund
oavsett verksamhet. Det är i mötet mellan
deltagare och mellan deltagare och ledare
som värderingar och attityder kommer
fram. Genom att erbjuda platser som i sig
inte är dömande utan tydligt grundade i
KFUMs värdegrund kan KFUM agera förebyggande och främja en fredskultur och
bidra till att göra unga trygga i sina värderingar och attityder.

Disengagement
& Reintegration

Partnership

Prevention

KFUM Sveriges kartläggning visar utsträckningen för
KFUM-föreningars arbete med olika pelare i resolution 2250.
Pelaren om deltagande (Participation) får det högsta resultatet.
Samtidigt får inga av resolution 2250:s pelare ett väldigt lågt
resultat. Detta betyder att KFUM-rörelsen bedriver verksamhet som på något sätt bidrar till att uppfylla alla fem pelare i
resolution 2250. KFUM-rörelsen arbetar minst med pelarna
pelarna om skydd (Protection) och frigörelse och återintegrering
(Disengagement and Reintegration) men det finns verksamhet i
ungdomsrörelsen som är relevant även utifrån dessa pelare.

KFUM: UNGA, FRED
OCH SÄKERHET

På olika sätt och i olika utsträckning arbetar KFUM-rörelsen med alla fem pelare
som resolution 2250 bygger på. Kartläggningen som genomfördes av KFUM Sverige
2020 visar att hela 97% av KFUM-föreningar har verksamhet som på något sätt
är relevant utifrån resolution 2250. Detta
innebär till exempel:

Kartläggningen visar att nästan alla svenska
KFUM-föreningar har någon form av verksamhet som är relevant utifrån resolutionen. Samtidigt är kunskapen om resolutionen relativt låg hos dem som svarat 3. Hur
hänger det ihop? En stor del av det arbete
som är relevant utifrån resolution 2250 är
samtidigt KFUM-föreningars grundverksamhet, något som visar på att det här
verkligen är centralt för KFUM-rörelsen.
Exemplen och beskrivningarna ovan visar
att KFUM-rörelsen svarar brett mot två
av rekommendationerna från den tidigare
publikationen. Helhetssynen i de erbjudna
verksamheterna rimmar helt med helhetssynen på resolutionens fem pelare och det
är tydligt att lokalföreningarna kämpar
för att erbjuda verksamhet även för unga
som står långt från föreningslivet. Det som
inte görs än är att beskriva verksamheten

• att lokala föreningar fungerar som
en skola för demokrati då unga både
påverkar verksamheten och är med
och tar beslut om den.
• ett förebyggande arbete där en
väsentlig del av ledarskapet handlar
om att överföra KFUMs värdegrund
via tränare, unga ledare, förtroende
valda och utbildningar.
• ett samarbete med kommuner,
socialtjänst, studieförbund och
andra lokala föreningar för att
bemöta ungas behov utifrån lokala
förutsättningar.
3
KFUM-föreningar som deltog i kartläggningen fick uppskatta sin kunskap om resolution 2250.
En genomsnittlig uppskattning visade på en relativ låg kunskap – ca 3,5 på en skala 1–10 där
0 stod för ”har aldrig hört talas om” och 10 för ”har mycket bra kunskap om resolutionen”.

Protection
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och FBA är de två myndigheter som arbetat mest med resolutionen och besitter
expertkunskap och erfarenheter. Samordning med dem och med departementen är
centralt i rollen som fokalpunkt.

med det språk som resolutionen använder.
Detta har KFUM Sverige noterat tidigare i
en internationell kontext och ser ett stort
värde i att ungdomsrörelsen blir bättre
på att använda resolutionen för att på ett
tydligare sätt kommunicera vad ungdomsrörelsen bidrar med och genom det hitta
samarbeten med andra.

– Vi jobbar mycket med andra departement
för att få in frågan. Till exempel med miljödepartementet när vi tittade på en panel
för hur unga fredsbyggare jobbar med
klimatfrågor.

III. SKYLDIGHETS
III. SKYLDIGHETSBÄRARNA
BÄRARNA

Louise menar att Sverige är världsledande
på frågorna kring Unga, fred och säkerhet,
framför allt genom det arbete som Sida och
FBA gjort de senaste åren. Att myndigheterna har kunskap och resurser märks tydligt på det avtryck som Sverige kan göra.
Det är en framgångsfaktor att det finns en
tydlig koppling mellan det övergripande arbetet med strategier och det faktiska arbetet på plats, ute i fält, bland annat genom
direktkontakten med ambassaderna.

Sveriges skyldighetsbärare bidrar till genomförandet av resolution 2250 på olika
sätt. Utrikesdepartementet har ett övergripande ansvar, medan Sida har ett specifikt
fokus på att göra Unga, fred och säkerhet
en del av det svenska biståndsarbetet.
Folke Bernadotte Akademin (FBA) är den
myndighet som har fått i uppdrag att vara
expert på Unga, fred och säkerhet. Myndigheten erbjuder utbildning och rådgivning, bedriver forskning, driver verksamhet
i konfliktdrabbade länder och ger stöd till
det svenska civilsamhällets arbete med
att främja dialog och debatt och sprida
kunskap om frågor som rör Unga, fred och
säkerhet. Ett bredare stöd till det svenska
civilsamhället är något som MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, arbetar med i operationaliseringen
av den svenska civilsamhällespolitiken.
På Utrikesdepartementet finns en fokalpunkt för resolution 2250, en roll som i dag
innehas av Louise Oftedal. Louise, som är
ny i rollen, beskriver sin roll som att agera
både morot och piska, inom regeringen och
gentemot berörda myndigheter. Genom
att generellt höja medvetenheten och att
se till att det är en fråga som är aktuell för
många blir resolutionen lättare integrerad
i det löpande arbetet. På ambassaderna
och hos handläggare är detta väl förankrat.
Samtidigt finns det många fall där resolutionens perspektiv inte används och där
finns det ett behov av ett aktivt arbete för
att integrera Unga, fred och säkerhet. Sida

När det gäller KFUMs rekommendation att
anta en helhetssyn på resolutionen delar
Louise Oftedal den, och menar att det varit
en utgångspunkt från början:
– Det är något som vi har tittat på väldigt
länge och drev mycket när vi satt i Säkerhetsrådet, som fick genomslag till viss del.
Till viss del kunde vi lära av hur man jobbat
med resolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet för att få ett bättre genomslag
genom att se det som en helhet. I arbetet
med de bilaterala strategierna handlar det
9
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Sidas arbete utgår mycket från samarbete
och partnerskap. Arbetssättet har bidragit till att även andra partners som inte
arbetar med Unga, fred och säkerhet tar
steg mot att arbeta mer med frågorna. Att
samla information om vad som redan görs
och kommunicera detta ökar kunskap och
medvetenhet, något som görs framför allt
med FBA. Samordning med andra aktörer,
som FBA och LSU men även Fryshuset och
andra i Sveriges 2250-nätverk, för att utbyta erfarenheter ger en helhetsbild om hur
arbetet går i Sverige. För att driva på så att
Unga, fred och säkerhet fortsätter betraktas som aktuellt och utöka arbetet är det
viktigt att delta i konferenser och nätverk
och lyfta frågorna.
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till exempel om att inte gå in med en pelare
och ”utsmycka” en strategi med den.

Å
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Även Sida delar bilden av helhetssynen på
resolutionens pelare. Inkludering av unga
och ungas deltagande i demokratiska sammanhang har fått mer fokus i Sidas arbete
tack vare regeringens satsning på demokratifrågor, även om just den satsningen
inte hade någon direkt länk till Unga,
fred och säkerhet.
Catarina Fabiansson, senior
rådgivare på Sida med ansvar för
Unga, fred och säkerhet, beskriver
deras arbete och valda fokus såhär:
– På Sida ligger ansvaret för resolutionen
på enheten Fred & mänsklig säkerhet, och
arbetet ingår i Strategin för hållbar fred. Genom att delta på konferenser, i nätverk och
arbeta med internt lärande på myndigheten,
höjs kännedomen om resolutionen brett.

Både Catarina Fabiansson och Louise
Oftedal nämner att några konkreta resultat
sedan resolution 2250 antogs är att ett flertal av de biståndsstrategier som styr Sveriges utvecklingssamarbete nu innehåller
referenser och mål som handlar om Unga,
fred och säkerhet. Unga inkluderas i större
utsträckning i utvecklingssamarbete i olika
kontexter, bland annat som följd av lokala
konsultationer från Sveriges ambassader
som kan påverka biståndsstrategierna.

– Ett av de första stegen Sverige tog gällande resolutionen var att ge bidrag till att
finansiera en studie kring ungas bidrag till
fredsprocesser och konfliktlösning. Studien
var ett initiativ från FN:s generalsekreterare och skulle rekommendera lämpliga
åtgärder på lokal, nationell, regional och
internationell nivå. Studien kom att kallas
The Missing Peace. Den svenska finansieringen kom med det tydliga medskicket
att studien skulle inkludera så många som
möjligt och även nå de som inte brukar
delta i den typen av studier.
Sida har fokuserat sitt arbete på tre av
studiens rekommendationer:
1. Bredda partnerskap kring Unga, fred
		 och säkerhet genom att ge stöd till
		 ungdomsledda nätverk som arbetar
		 med fred och säkerhet.
2. Stötta ungas initiativ genom flexibel
		finansiering.
3. Erbjuda möjligheter för organisationer
		 som redan får finansiering att fokusera
		 mer på inkludering av unga.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) arbetar med att följa
upp målet för Sveriges ungdomspolitik,
nämligen att unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande
över samhällsutvecklingen. Även om myndigheten inte har resolutionen om Unga,
10
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fred och säkerhet som sitt huvudsakliga
uppdrag är den närvarande i myndighetens
arbete, såväl som i ungdomspolitiken och
civilsamhällespolitiken, då demokrati och
engagemang är en huvudlinje i vad myndigheten gör både för unga och vuxna.

– För att riktigt lyckas är framgången att
nå väldigt många unga, och att samarbeta
med civilsamhället och kommuner. Vi är en
liten myndighet, vi kan inte skapa förändring själva. Det är tillsammans med andra
vi kan uppnå förändring för unga.•
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Den senaste tiden har myndigheten arbetat
med en modell för ett rättighetsbaserat ungdomsperspektiv som kommuner, regioner
och statliga myndigheter ska jobba utifrån.
Utgångspunkten är att ha ett ungdomsperspektiv som genomsyrar all verksamhet, på
samma sätt som med ett barnperspektiv.
Det finns flera dokument om mänskliga
rättigheter som ger unga rätten till att ha
inflytande och myndigheten håller på att ta
fram ett utbildningspaket som ska underlätta för lokala och regionala aktörer att jobba
själva med att få in ungas perspektiv.
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Lena Nyberg, generaldirektör för
myndigheten, beskriver att en
viktig del av målet bland annat
med demokratiprojektet Demokrati 100 år är att nå ut till
unga som inte har något föreningsengagemang. Genom att lyfta
upp vilka olika grupper det är som
är och inte är engagerade kan myndigheten identifiera vad det finns för saker som
behöver göras i samhället för att unga ska
kunna engagera sig. Ungdomsorganisationer, men även andra organisationer, har
möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet från MUCF. Bidragen är ofta en viktig
förutsättning för föreningarna, men det
finns också andra förutsättningsfrågor
som MUCF kan lyfta på lokal och regional nivå som underlättar för föreningarna. Myndigheten kan också ge stöd och
kunskap om hur en ska gå till väga för att
bilda en förening och driva den, men där
gör civilsamhället själva det viktigaste jobbet. Ett sätt att skapa förutsättningar för
unga att ha inflytande lokalt skulle, enligt
Lena Nyberg, vara genom skolan. Skolan
kan jobba mycket mer med kunskap om
att vara engagerad i civilsamhället, och
släppa in civilsamhället i skolan mer.
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BEHÅLL HELHETSSYNEN!

IV. FRAMÅTBLICK

Det är glädjande att Sverige har drivit på i
FN:s säkerhetsråd för ett helhetsperspektiv på Unga, fred och säkerhet. De lokala
exempel som beskrivs i denna publikation
visar tydligt att ingen verksamhet står på
ett ben - eller en pelare. Mervärdet med
insatser, oavsett om det är förebyggande
fritidsverksamhet eller bilaterala strategier,
blir högre och får större effekt när det grundas i en helhetssyn på samhällsutmaningar.

Engagemanget för FN:s säkerhetsråds
resolution 2250 är tydligt hos de tre skyldighetsbärarna MUCF, UD och Sida, som
har inkluderats i denna publikation. Inom
KFUM-rörelsen pågår arbete för fullt att
bidra till resolutionen, trots att det fortfarande är så att kunskapen om resolutionen
är låg.
På lokal och nationell nivå och i det internationella arbetet tas viktiga steg mot att ge
plats åt generationer av samtida och framtida fredsbyggare. Med det sagt har arbetet
nyss börjat. Drygt fem år efter att resolutionen antogs finns det anledning att höja
tempot. För när frågor kring Unga, fred
och säkerhet väl börjar mainstreamas och
därmed inkluderas i politiken mer och mer,
behöver det faktiska arbetet ges förutsättningar för att implementeras fullt ut. FN:s
generalsekreterares rapport var tydlig: det
är strukturella hinder och otillräckliga resurser som fortsätter vara de mest centrala
utmaningarna.

FORTSÄTT STÖTTA
UNGDOMSRÖRELSEN!
Som MUCF beskriver det är finansiering till
ungdomsorganisationer en viktig förutsättning för att de ska kunna fortsätta genomföra verksamhet och skapa viktiga mötesplatser för unga. Det finansiella stödet blir
en viktig byggsten i demokratibyggandet
där unga får lära sig att delta i beslut och ha
inflytande på riktigt. Det gäller även arbetet som specifikt riktar sig till arbetet med
Unga, fred och säkerhet, där långsiktigt
stöd är av vikt för att kunna implementera resolutionen i Sverige och globalt. Att
KFUM och andra ungdomsorganisationer
har möjlighet att få finansiellt stöd från FBA
möjliggör att unga på riktigt kan vara delaktiga i arbetet med resolutionen.

Vad kan vi i Sverige göra för att bidra till
genomförandet av resolution 2250 och
vad kan göras bättre? Vi vill lyfta fram fyra
rekommendationer som denna publikation
har genererat.

BERÄTTA VAD NI GÖR!
De tre lokala exemplen visar på det bidrag
som den svenska ungdomsrörelsen kan
ge till att stärka vår demokrati och bidra
till att etablera en fredskultur. Genom en
verksamhet som på ytan kan uppfattas
som lättsam fritidssysselsättning ges unga
förutsättningar för långsiktigt engagemang,
delaktighet och inflytande. Här har ungdomsrörelsen en bit att gå för att verkligen
synliggöra sitt bidrag och sin roll och därmed kunna utnyttja sin potential. Intervjuerna med skyldighetsbärarna visar på en
allmän kännedom om KFUM som organisation men ännu ses KFUM-rörelsen inte som
en aktör för Unga, fred och säkerhet.

GÖR GEMENSAM SAK
FÖR MÅNGFALDEN!
Alla vill nå unga som står utanför det organiserade föreningslivet, eftersom de utgör
både en potential och en möjlig risk samtidigt. Exemplen från KFUM Kristinehamn,
KFUM Jönköping och KFUM Umeå visar
tydligt att expertkunskapen om unga finns
i ungdomsrörelsen och det är ofta därifrån
lösningarna kan komma. Ungdomsledda
organisationer bör därför i större utsträckning ses som en väg även till dem som står
utanför organiserat engagemang.
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