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Positionspapper KFUM Sveriges 
internationella medlemskap  
 

INLEDNING 
KFUM Sverige är medlemmar av YWCA Europe och World YWCA, YMCA Europe och World 

Alliance of YMCAs. Dessutom är vi del av den nordiska gemenskapen där vi regelbundet träffar 

såväl anställda och förtroendevalda. 

Detta dokument beskriver KFUM Sveriges prioriterande påverkansområden inom YMCA- och 

YWCA-rörelserna. Genom att fokusera och prioritera vill vi göra våra internationella 

medlemskap ännu mer relevanta för KFUM i Sverige. De fyra områdena nedan är bestående över 

tid. Vi kan självklart välja att fokusera på mer tillfälliga frågor som dyker upp, men bör vi ha de 

fyra fokusområdena som utgångspunkt.  

 Här följer våra en beskrivning av våra fyra fokusområden.  

 

UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Vi är en ungdomsorganisation och unga människors delaktighet och inflytande är grunden som vi 

vilar på. Förvisso är vi också en generationsövergripande organisation och unga som äldre har alla 

sin plats i rörelsen, men ungas deltagande behöver stärkas. Vi vill inte skapa särlösningar där de 

unga ska ha sina egna forum, vi vill att unga ska vara en del av de befintliga strukturerna. Därtill 

arbetar vi för att resurser ska avsättas för att ungas möjligheter ska stärkas inom våra 

internationella rörelser. KFUM Sverige måste själva föregå med gått exempel genom skicka unga 

delegationer att representera Sverige i världen.  

 

DEMOKRATI OCH ÖPPENHET 

Svensk föreningstradition bygger på demokrati och öppenhet. Beslut ska tas på ett sätt och i 

forum som är begripliga och transparenta. Vi förespråkar öppenhet och processer som är möjliga 

att delta i. För att möten och beslut inte bara ska uppfattas som meningsfulla utan faktiskt även 

vara det, så är det nödvändigt att innehållet har betydelse och är relevant. Om till exempel en 

verksamhetsplan eller budget är uppe för beslut så måste det i processen faktiskt vara möjligt att i 

samtal och efter omröstning påverka resultatet. Om detta inte är möjligt blir det svårt för oss att 

motivera deltagande. Därför arbetar vi för en ökad transparens i beslutsfattandet inom våra 

internationella rörelser. Det ska vara tydligt var beslut fattas, hur medlemsavgifter sätts och det 

ska finnas framförhållning när medlemsföreningar bjuds in till påverkansmöjligheter.  
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JÄMSTÄLLDHET OCH ALLAS LIKA VÄRDE 

Alla människors lika värde är en av de viktigaste delarna i vår värdegrund. Detta är något som 

hela vår rörelse står för. Vi vill förändra ojämlika strukturer och värna om oprivilegierade grupper 

både i vårt land och i andra länder. Detta visar sig genom tydliga ställningstaganden av oss som 

organisation och av enskilda medlemmar, till förmån för i samhället orättvist behandlade grupper 

och enskilda individer. I YMCA sammanhang är frågor om jämställdhet och mångfald frågor som 

alltid ska prioriteras. I YWCA sammanhang betonar vi att jämställdhet inte är en fråga bara för 

kvinnor, för att förändring ska ske så är det absolut nödvändigt att även män är delaktiga och 

engagerar sig för en jämställd värld. 

 

HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMAT 

I en rörelse som KFUM, som har en helhetssyn på människan, uttryckt genom begreppen: body, 

mind och spirit, är givetvis arbetet för en bättre miljö av största vikt. Detta då en god miljö 

gynnar alla delar i en personlig utveckling. Det uttrycks inte minst i vår målsättning, bland annat 

genom vår vilja att ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor. Hållbar utveckling är 

en ödesfråga för hela mänskligheten och ytterst relevant för alla unga och deras barn och 

barnbarn som i högre grad än dagens äldre generationer kommer att drabbas av 

klimatförändringar, miljögifter och andra problem som ett levnadssätt som inte är hållbart för 

med sig. Det är vår uppfattning att en bättre miljö är något som kommer av att låta miljöarbetet 

genomsyra all verksamhet och influera alla beslut. Därför verkar vi i alla internationella 

sammanhang för att öka medvetenheten om vårt ansvar och söker vägar att konstruktivt föreslå 

förändringar och förbättringar. 


