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What We Want
INTRODUKTION
1844 startade George Williams Young Men’s Christian Association, YMCA, en tillflykt från det hårda livet
på gatan och ett alternativ till att döva sina sorger på krogen. 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. Organisationernas ambition att
möta sociala behov och öppenheten som korsade sociala klasser var något unikt för sin tid. Genom
historien har vi mött ungas aktuella behov. Vi har kämpat för att ge unga en möjlighet att växa till sin fulla
potential oavsett rådande omständigheter. Vårt uppdrag är rotat i en kristlig värdegrund som betonar
kärlek och förlåtelse och som slår fast alla människors lika värde och gemenskap i respekt och förståelse.
Vi har alltid försökt möta de utmaningar som unga har stått inför och det kommer vi att fortsätta göra så
länge vi heter KFUM. Vi är en stor rörelse. Vi gör mycket varje dag. Men för att kunna göra det bättre och
samla kraft för att hantera de stora utmaningar unga står inför behöver vi rikta vår energi. Det handlar inte
om att göra helt annorlunda. Det handlar om att jobba mer medvetet och inriktat. Det handlar om vad
som är viktigt nu. Det handlar om What We Want.
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Hela förslaget
HÄR STÅR VI NU

DÄRFÖR FOKUSERAR VI NU PÅ

Vår omvärld:

●

●

●

●

●

En värld där grupper och människor allt oftare
ställs mot varandra och dras mot ytterligheter
där olikheter ses som farliga och dåliga.
Ett ojämställt samhälle där unga har och får
olika förutsättningar och möjligheter beroende
på kön, könsuttryck och könsidentitet.
Ökande klyftor och ojämlik makt – trots ökade
möjligheter för unga människor är det bara
vissa som får det bättre. Det spelar roll vem du
är, vart du bor och vilken bakgrund du har.
En engagerad och medveten generation av
unga människor. Dock står många unga
utanför föreningslivet.

Inkludering
KFUM ska bli en inkluderande rörelse där alla
är välkomna – för olikheter är något berikande
och vår rörelse och samhälle ska byggas av fler.

● Identitet och makt
KFUM ska vara en förebild i samhället kring att
stärka unga människor i att våga söka och stå
upp för sin egen och andras rätt att uttrycka sin
identitet. Din makt att påverka ditt liv och din
omvärld ska inte begränsas av destruktiva
normer och diskriminering.
●

Jämställdhet
KFUM ska vara jämställt och vi ska stå upp för
ett jämställt föreningsliv och samhälle.

Vår rörelse:
●
●
●
●
●

En 150 år ung och resursstark ungdomsrörelse
och kvinnorättsrörelse
En gräsrotsrörelse som finns över hela världen
En bredd av verksamheter över hela världen.
En stark värdegrund
Vi kan mötesplatser!

För att kunna nå dit vi vill måste KFUM utveckla
hur vi gör vår verksamhet genom att
●
●

·
●

DÅ SKAPAS EN GENERATION
UNGA SOM:






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

ta mer plats
tydligare leva och stå upp för våra värderingar
och
arbeta mer och smartare tillsammans.

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

·
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Präglas av gemenskap i mångfald
Skapas av människor med olika bakgrunder och
erfarenheter
Bygger på unga människors behov och åsikter
Präglas av social rättvisa och jämställdhet där
alla har lika möjlighet att utvecklas till sin fulla
potential
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Här står vi – vår omvärld
EN VÄRLD DÄR GRUPPER OCH MÄNNISKOR ALLT OFTARE STÄLLS
MOT VARANDRA OCH DRAS MOT YTTERLIGHETER DÄR OLIKHETER
SES SOM FARLIGA OCH DÅLIGA
Många unga idag saknar naturliga platser att mötas på över gränser och växer upp begränsade av sociala,
ekonomiska och kulturella skiljelinjer. Vi bor i samma områden som de med liknande bakgrund som oss
själva. Vi går i skola med de som är ungefär som oss. På sociala medier skapas små bubblor, där olika
åsikter sällan möts. Att inte möta 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 leder till en polarisering av vårt samhälle. Dvs olikheter ställs mot varandra
och en svartvit bild målas upp. Men världen är inte svartvit. Den är färggrann.

ETT OJÄMSTÄLLT SAMHÄLLE DÄR UNGA HAR OCH FÅR OLIKA
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER BEROENDE PÅ KÖN,
KÖNSUTTRYCK OCH KÖNSIDENTITET
Vårt samhälle ger olika förutsättningar beroende på vilket kön du identifierar dig med. Begränsande
normer sätter upp hinder för vem och hur du ska vara beroende på hur du identifierar dig och väljer att
uttrycka dig. 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. Iden om hur vi ska vara beroende på vårt biologiska kön hindrar unga
människor från att utvecklas till sin fulla potential. Det här i sin tur begränsar vårt samhälle, genom att
normerna hela tiden stödjs och reproduceras till nya generationer. Normer är skapade av oss och kan
därför ändras av oss. Vi måste av den anledningen aktivt och dagligen motverka destruktiva normer för att
skapa större frihet för alla unga oberoende av könstillhörighet och uttryck. Ett samhälle som är jämställt
betyder massor av positiv kraft som kan släppas fri, men som idag inte får komma fram. Om vi inte gör
något åt det.

ÖKADE KLYFTOR OCH OJÄMLIK MAKT
Unga har idag olika makt och möjligheter att nå sin fulla potential och uttrycka sin identitet baserat på
vilket kön en har, vem en blir kär i, vilken kropp en föds in i, vilken bakgrund en har, vilken hudfärg en
har eller vilken funktionsförmåga en har. I skolan, på fritiden, på nätet och i övriga samhället finns
begränsande normer om hur du bör uttrycka dig, vara, se ut eller tänka. Att inte ha råd är också en stor
begränsning i att ha möjlighet nå sin fulla potential. Allt detta påverkar t ex dina möjligheter att ta plats på
fritidsgården, känna dig trygg på nätet, ha makt i styrelserummet eller känna dig fri att hålla på med vilket
intresse du vill och skapar både psykisk och fysisk ohälsa. Att arbeta för jämlikhet går hand i hand med att
prata om makt.
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EN ENGAGERAD OCH MEDVETEN GENERATION AV UNGA MÄNNISKOR
Unga brinner för förändring! Fler ungdomsorganisationer bildas, ungas politiska intresse och intresse för
vår omvärld ökar. Unga människor idag har tillgång till information och nätverk på ett helt annat sätt än
tidigare generationer, eftersom de vuxit upp med internet. En majoritet av unga har tillgång till egen
surfplatta, smart mobiltelefon och/eller dator, vilket gör oss mer självständiga vid yngre åldrar. Tack vare
digitaliseringen är det möjligt att hålla sig uppdaterad och medveten utifrån sina förutsättningar och sina
intressen. Och det finns fler kanaler att påverka. Men dessvärre gäller det här inte alla unga. Det är
fortfarande de unga människor som har det ganska bra, som engagerar sig. En stor andel unga står långt
från föreningslivet. Och står även långt från samhället i stort.

Här står vi - vår rörelse
EN 150 ÅR UNG UNGDOMSRÖRELSE
Vi har som rörelse funnits i över 150 år, och har ständigt utvecklats för att möta unga människors aktuella
behov. Vi har en gemensam värdegrund baserad på en helhetssyn på människan – body, mind, spirit.
Detta är en av våra styrkor. Då vi ska fortsätta att utvecklas som rörelse behöver vi möta ungas behov,
både idag och imorgon måste vi kontinuerligt hålla dessa styrkor högt genom att låta värdegrunden
genomsyra allt vi gör.

EN GRÄSROTSRÖRELSE
Vi är en gräsrotsrörelse, både i form av struktur men inte minst också genom vår organisationskultur.
Engagemanget hos och gemenskapen mellan våra ledare såväl som medlemmar är som starkast på lokal
nivå, men inte fullt lika starkt på regional, nationell eller internationell nivå. Här behövs det fler naturliga
platser och strukturer för att återkommande kunna mötas och utvecklas tillsammans.

EN BREDD AV VERKSAMHETER ÖVER HELA VÄRLDEN
Vi har en stor bredd och mångfald av både verksamheter, föreningar och medlemmar. Vi har en tydlig
värdegrund som ofta kommer till uttryck även i hur vi gör våra aktiviteter, trots att vi som rörelse har
relativt få gemensamma metoder och verktyg för hur vi kan levandegöra vår värdegrund och våra
målsättningar mer konkret i vardagen. I och med vår mångfald i verksamheter har vi också kapacitet att nå
unga människor med olika intressen och behov. Och eftersom vi har kapacitet att göra det, så har vi också
ett ansvar att se till att vi når så många som möjligt.

VI KAN MÖTESPLATSER!
Är det något vi vet hur en gör så är det mötesplatser. KFUM-rörelsen arrangerar hundratals mötesplatser
varje dag. Genom basket, på fritidsgården, mötesplatser på en utbildning om psykisk ohälsa, i
styrelserummet, i kören, i kåren, på fjället, eller i gymnastiksalen. Vi är kan mötesplatser och den
kompetensen ska vi ta tillvara på. För den behövs i vårt samhälle. Om vi möts över gränser skapas
nyfikenhet, kunskap, respekt, tillit. Och ett samhälle som bygger på de värdena är ett starkt samhälle.
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Därför fokuserar vi nu på
INKLUDERING
Vi fortsätter att prioritera möten och mötesplatser. Men fler ska känna sig hemma på våra mötesplatser. Vi
vill att KFUM riktar ännu större fokus mot att skapa ett mer inkluderande samhälle, där även de unga som
står långt från föreningslivet ska bli en del av det. Och för att KFUM ska kunna bidra till ett mer
inkluderande samhälle, så måste också KFUM bli en mer inkluderande rörelse. Vi vill föregå med gott
exempel. Den värld vi vill se, är det KFUM vi ska skapa. Nya målgrupper ska komma till våra
mötesplatser, fler bakgrunder och erfarenheter ska vara med och skapa verksamheter och fatta beslut om
vår rörelses framtid.

IDENTITET OCH MAKT
I arbetet med att bidra till att unga kan växa och utvecklas för att nå sin fulla potential, är det nödvändigt
att utgå från att alla människor, inklusive unga människor, har olika förutsättningar och börjar sin resa på
olika platser. För att nå sin fulla potential måste en bli erkänd för den en är. Oavsett könsidentitet,
kärlekspreferenser, funktionalitet, ålder, bakgrund, bostad, utbildning, inkomst osv. Vi vill prioritera frågor
om identitet och makt, för att öka alla våras chanser att komma till tals och få vara den en är och bygga ett
KFUM och ett samhälle där fler får vara med och komma till tals.

JÄMSTÄLLDHET
Vi vill att KFUM-rörelsen under kommande år fokuserar på att skapa, sprida och använda metoder för att
prata om och belysa frågor kring jämställdhet i föreningslivet och i samhället. Hur ser idealen och
normerna ut i omklädningsrummet? Vem är det egentligen som tar de viktiga besluten i föreningen eller
kåren idag? Hur kan vi säkerställa att alla, oavsett könsidentitet, har samma möjligheter i vår rörelse? I
arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor ska vi utgå ifrån att olika diskrimineringsgrunder påverkar
och ibland förstärker varandra, och se hur olika delar av en människas identitet påverkar den personens
förutsättningar. Det tror vi är en stor och viktig del i att skapa ett mer inkluderande och demokratiskt
samhälle. Genom att lyfta KFUK och YWCA inom vår nationella rörelse kan vi komma längre och då
även vårda det arv vi som rörelse bär med oss från många medlemmars betydelsefulla insatser inom
KFUK och YWCA.
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För att kunna nå dit vi vill måste KFUM utveckla hur vi gör vår verksamhet genom att

KFUM TAR PLATS
Bedriver ett aktivt påverkansarbete
Vi utvecklar vår kompetens inom våra fokusområden; inkludering, jämställdhet, makt och identitet och
driver påverkansarbete inom dessa frågor för att förbättra förutsättningarna för att unga ska växa och
utvecklas. Tillsammans ska vi möjliggöra för och driva ett aktivt påverkansarbete såväl lokalt som
nationellt.

Utvecklar sätten att påverka i vår egen rörelse
Vi vill att fler ska ta plats i samhället, men också i vår rörelse. Vi ska arbeta för ökad medlemsmakt och
inflytande i lokalföreningen, regionen och nationella förbundet. Vi vill vara en rörelse av medlemmar som
engagerar sig i och bidrar till vår rörelse både lokalt, nationellt såväl som internationellt.

Synliggör vårt arbete
KFUM-rörelsen i Sverige har idag ett relativt okänt varumärke, om vi ställer det i relation till hur många vi
är. Genom att tydligare kommunicera på ett gemensamt sätt utifrån våra tre fokusområden kan vi som
rörelse bli tydligare för både oss själva och för andra. Detta är en nödvändighet för att vi ska överleva på
sikt, men framför allt för att kunna nå dit vi vill. Precis som vi ständigt utvecklar våra mötesplatser för att
vara relevanta och attraktiva, behöver vi ständigt också utveckla sätten vi kommunicerar och interagerar
med varandra och andra på.

KFUM LEVER SINA VÄRDERINGAR
Utvecklar och stärker våra ledare och vårt värderingsbaserade ledarskap
En stor del av vilka vi är och vart vi kommer ifrån handlar om vår värdegrund, och hur den tar sig uttryck
i faktiska handlingar. Nyckeln till det är våra ledare i rörelsen, som gör ett fantastiskt arbete varje dag. För
att stärka unga behöver vi därför ständigt också stärka våra ledare, exempelvis genom att erbjuda goda
möjligheter till utveckling, inspiration och möten, men också genom att ännu mer aktivt arbeta för att
levandegöra den filosofi och de värderingar som vi vill ska genomsyra vårt ledarskap. Vad vi fokuserar på
nu i rörelsen måste märkas i utvecklingen av våra ledare.

Utvecklar hur vi bedriver vår verksamhet genom aktiv metodutveckling
Vad är det som gör att vi inom KFUM-rörelsen skiljer oss från andra volleybollag, scoutkårer eller
fritidsgårdar? Vi tror att en viktig pusselbit i det handlar om vår värdegrund, som kommer till uttryck
framför allt i hur och varför vi gör saker snarare än exakt i vad vi gör. För att göra det enklare inte minst för
våra ledare att arbeta med vår värdegrund i vardagen, behövs konkreta metoder och verktyg för hur det
kan gå till - på matchen, runt lägerbålet eller i klätterselen. Utgångspunkten i arbetet ligger i våra tre
fokusområden – inkludering, jämställdhet, identitet och makt.
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Ser till att vi är en rörelse för unga, av unga
Egenmakt betyder att unga själva har verktyg, makt och ansvar och på så sätt kan utvecklas och förändra
sin omgivning utifrån sina passioner. Vi har goda exempel på unga människor som startar en ny förening
för att de tycker att jämställdheten har kommit skymundan eller själva skapar en festival i sitt
bostadsområde eftersom kommunen och staden inte erbjuder någon meningsfull fritid. Vår utgångspunkt
ska alltid vara att unga själva ska makt och möjlighet att förverkliga sina drömmar och påverka sin
omvärld.

VI ARBETAR TILLSAMMANS
Driva insatser och projekt över förenings-, regions- och nationsgränser
För att kunna hjälpa till att bygga ett Sverige som skapas av fler och ett Sverige fritt från osunda normer
och ojämlika maktstrukturer måste vi hjälpas åt. Ett sätt att åstadkomma det på är att vi driver
gemensamma initiativ och projekt genom samarbeten inom vår rörelse. På så sätt skapar vi också
gemensamma mål att sträva mot tillsammans, vilket gör att vi som rörelse kan plocka fram ännu mer av
potentialen vi bär på.

Utveckla hur vi arbetar tillsammans över förenings-, regions- och nationsgränser
En annan pusselbit i att skapa det Sverige och den värld vi vill se är att vi hittar bra sätt för
att arbeta tillsammans. En del i det handlar om hur vi organiserar oss, inte minst på regional och nationell
nivå. Hur kan vi dra nytta av varandra och våra erfarenheter, kunskaper och resurser ännu mer? Hur kan
vi möjliggöra för fler att engagera sig inom vår rörelse? Här behöver vi titta på formella strukturer, men
något som kanske är än viktigare är vårt sätt som vi förhåller oss till varandra.

Öka samarbetet med andra organisationer
Vi som rörelse kommer inte kunna skapa det Sverige och den värld vi vill se på egen hand. Runt om i
Sverige och i världen finns många andra fantastiska organisationer som är riktigt bra på saker som behövs
för att uppnå våra målsättningar. Istället för att tänka att vi som rörelse måste tillhandahålla allt som
behövs för att skapa det Sverige och den värld vi vill se är det viktigare att vi i samarbete med andra
organisationer kan erbjuda det som behövs.
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Då skapas en generation unga som
…tror på sig själva och är trygga i sina värderingar och sin identitet
Alla individer har en potential att utvecklas och växa som människor. Genom att ge unga
människor ökad kunskap och ökat ansvar, kan de växa och utvecklas till ansvarstagande,
självständiga och trygga individer.
En viktig del i det är också att våga både vara och lära känna sig själv. Om jag är medveten och
trygg i min identitet och mina värderingar, har jag ofta också lättare att ta till mig av nya intryck
såväl som andras tankar och synsätt.
… tror på och verkar för dialog och möten mellan människor och över gränser
I mångt och mycket formas våra värderingar som människor under våra tidiga tonår, inte minst i
form av vår tillit och tolerans gentemot andra människor. Genom att vi i KFUM skapar möten
och dialog mellan ungdomar som kanske annars aldrig skulle ha träffats, bidrar vi också till att
forma unga människor som både förstår värdet av och står upp för dialog och ett inkluderande
samhälle.
… agerar förebilder i att aktivt synliggöra och förändra ojämlika maktstrukurer
Kön spelar fortfarande roll i vårt samhälle idag. Vi vill skapa en generation av unga som är väl
medvetna om det, men som också vet hur det är att vara en del av en organisation där till
exempel din könsidentitet inte hindrar dig från att växa till din fulla potential. Det slutar dock inte
där. Om vi vill förändra samhället, krävs också att vi tillsammans agerar förebilder i att aktivt
förändra de ojämlika strukturerna – i omklädningsrummet, på hajken såväl som i styrelserummet.
… aktivt tar ansvar för, är delaktiga i och har makt att påverka samhället
En stor andel unga står långt från föreningslivet, såväl som samhället i stort, i Sverige idag. Det
vill vi ändra på. Om fler är delaktiga i och ges makt att påverka samhället vi lever i på riktigt,
kommer fler också att vilja och kunna ta ansvar för det. Genom att vi i KFUM blir ännu bättre på
att möjliggöra för fler att växa till sin fulla potential, bidrar vi också till en generation och ett
samhälle för och av fler.
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Och då kan den unga generationen
skapa ett samhälle som:
… Präglas av gemenskap i mångfald – Ett samhälle där vi inte bara går förbi varandra utan
faktiskt låter nyfikenheten för varandra få fritt spelrum och lära känna människor med olika
bakgrund och erfarenheter och där allas våra olikheter ses som något berikande. En gemenskap i
mångfald helt enkelt.
… Skapas av människor med olika bakgrunder och erfarenheter – På så sätt skapas ett
samhälle som står på en stabil grund, förankrat i, och med hänsyn till olika människors behov.
… Bygger på unga människors behov och åsikter – för unga är nuet och framtiden och ett
samhälle som på allvar bygger på ungas behov och åsikter är ett hållbart samhälle.
… Präglas av social rättvisa och jämställdhet där alla har lika möjlighet att utvecklas till
sin fulla potential – Ett samhälle där din möjlighet att utvecklas till just din fulla potential inte
begränsas av ditt kön, könsidentitet eller uttryck, religion, etnicitet, sexuell läggning,
funktionsvariation eller ålder. För människor som fått utvecklas till sin fulla potential är också
människor som känner och tar ansvar och i sin tur får andra att utvecklas.
Vi vill ge unga människor en tro på både framtiden och sig själva. Därigenom förändrar vi
tillsammans Sverige och världen till ett mer rättvist, inkluderande och jämställt samhälle.
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