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Som KFUK-KFUM-speidere er vi del av et stort internasjonalt felleskap. Vi er medlemmer av fire av verdens største barneog ungdomsorganisasjoner, YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Til sammen har disse organisasjonene 140 millioner medlemmer. Her kan du lese mer om de fire verdensorganisasjonene våre, og få vite mer om hvilke internasjonale muligheter du har.
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INTERNASJONALE
Gjennom våre internasjonale
relasjoner har vi muligheten
til å møte mennesker fra
hele verden. Vi kan få
minner for livet gjennom
blant annet å dra på leir i
utlandet, få nye venner og
vennskapsgrupper, og bidra
internasjonalt ved å samle
inn penger til barn og unge
i andre land. Arrangementer
i utlandet og internasjonalt
programmateriell finner du
på speiderprogram.no.

MULIGHETER
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YWCA

•
Gjennom Globalaksjonen
samlet KFUK-KFUMspeiderne inn penger til
byggingen av en førskole i Sør-Sudan. Det
er KFUK i Maridi
som driver skolen.
Foto: Svein Olav Ekvik

Young Women’s Christian Association
(YWCA) er en verdensomspennende
kvinneorganisasjon. I mange land er
YWCA-grupperinger sterke pådrivere
i kampen for kvinners rettigheter.
Skoledrift, kursing, yrkesutdanning og
annen opplæring av jenter og kvinner
i alle aldrer er vanlig. Det drives også
helsesentre for kvinner. YWCA er den
engelske betegnelsen for KFUK. Vår

•

tilknytning til KFUK forvaltes gjennom paraplyorganet KFUK-KFUM
internasjonalt i samarbeid med
Norges KFUK-KFUM. Alle jenter i
organisasjonen er medlem i KFUK.
Vår medvirkning til KFUK sitt internasjonale arbeid er hovedsakelig
gjennom KFUK-KFUM Global sine
prosjekter som vi deltar på.

•

YWCA ble grunnlagt i
Storbritannia i 1855 av
Lady Mary Jane Kinnaird
og Emma Robarts.
Organisasjonen har 25
millioner medlemmer i
125 land.
Målsetningen er å utvikle
kvinnelige ledere over
hele verden for å jobbe
for menneskerettigheter,
helse, sikkerhet, verdighet, frihet, rettferdighet
og fred for alle
mennesker.
KFUK er tuftet på og
inspirert av kristen tro.

YMCA

I Europa er KFUM-speidere
organisert gjennom ESG.
Bildet er fra ESG-leir i
Tyskland i sommer.
Foto: Endre Vik Nordbrønd

Young Men’s Christian Association
(YMCA) driver barne- og ungdomsarbeid i ulike former, blant annet
barne- og ungdomsklubber, kor,
idrettslag og speiderarbeid. Mange
steder driver de også humanitært
arbeid i lokalmiljøet, helse- og treningsklubber.YMCA er den internasjonale betegnelsen på KFUM. Den
internasjonale sammenslutningen
av KFUM-organisasjoner heter «The
World Alliance of YMCAs».
Vår tilknytning til KFUM går også
gjennom paraplyorganet KFUKKFUM internasjonalt. Alle medlemmer i KFUK-KFUM-speiderne, både
jenter og gutter, er medlem i KFUM.
Vi har en sterk tilknytning til KFUMarbeid gjennom KFUK-KFUM Global
sine prosjekter over hele verden.
DINE MULIGHETER
I Europa er KFUM-speidere organisert gjennom ESG (European
Scouting- and Jungschar Group),

hvor Norge spiller en viktig rolle.
Første lørdag i november hvert år
kan speidere delta på ESG-dagen.
Da gjennomfører patruljer i hele
Europa det samme programmet. I
korte trekk går ESG-dagen ut på å:
1. Leke
2. Lage en matrett
3. Synge en sang
4. Skrive et postkort
Hvert år får en ny nasjon ansvar for
å lage et program som er et typisk
speiderprogram i dette landet. Som
medlemmer av YMCA kan vi som
KFUK-KFUM-speidere blant annet
også delta på YMCA-festivaler for
alle KFUM’ere i Europa, og kurs
og leirer i regi av ESG. Neste europeiske YMCA-festival arrangeres i
Praha i 2013.
Programmateriell, leirer og
arrangementer finner du på
speiderprogram.no.
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KFUM ble stiftet som verdensorganisasjon i 1855
med George Williams som
leder.
Organisasjonen har 45 millioner medlemmer i 125 land.
KFUM har som hovedmål
å spre budskapet om Jesus
Kristus til alle mennesker, og
dette gjøres på utrolig mange
ulike måter.
KFUM-grupper driver lokalt
humanitært arbeid blant
annet for fattige. KFUM har
fokus på å støtte barn, unge
og kvinner til å ta større
ansvar i samfunnet for å
motvirke diskriminering og
undertrykking.

Foto: Rita Galteland

KFUK-KFUM Global er Norges
KFUK-KFUM-speideres og Norges
KFUK-KFUM sin organisasjon for
internasjonalt arbeid. KFUK-KFUM
Global vil sikre menneskerettigheter
og like muligheter, og jobbe for en
mer rettferdig verden.

Jentespeidere i
ungdomsskolealder kan
annet hvert år være med på
Jentetur til London.
Foto: Ragnhild Erevik Lea

Fakta
Gjennom KFUK-KFUM Global samarbeider vi tett med flere av de internasjonale YWCA og YMCA-bevegelsene.
Samarbeidet består i å støtte langsiktige
prosjekter og drive utvekslingsprogrammer for ungdom. Prosjektene kan være
alt fra skole og utdanning, til helsestasjoner, hiv/aids-forebyggende arbeid og
mikrofinansprogrammer for kvinner.
DINE MULIGHETER
Globalaksjonen er KFUK-KFUM bevegelsens solidaritetsaksjon. Gjennom
aksjonen er du som speider med på å
samle inn penger til inntekt for KFUK
og KFUM sitt arbeid i partnerland.
Globalaksjonen gjennomføres i samarbeid med KFUK-KFUM Global og
Norges KFUK-KFUM. Mer informasjon og programmateriell finner du på
kmspeider.no/globalaksjonen.
Gjennom KFUK-KFUM Global kan
unge voksne mellom 20–25 år delta på
ledertreningsprogrammet goCY-intern.
Programmet varer i ett år, inkludert åtte
måneders utplassering hos en av våre
partnere i sør.
ICY står for Internationally Committed
Youth og er et nettverk av unge mennesker som ønsker å gjøre verden bedre. ICY
jobber med globale spørsmål gjennom
lokalt engasjement. Ønsker du å starte
opp en ICY, eller ønsker du å være med i
en gruppe, finner du mer informasjon på
kfuk-kfum-global.no.
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WAGGGS ble stiftet
av Olave BadenPowell i 1928.
Organisasjonen har
10 millioner medlemmer i 144 land.
WAGGGS internasjonalt jobber
spesielt med hiv/
aids, barn og
unges rettigheter,
og forståelse mellom mennesker og
kulturer.
I Europa samarbeider WAGGGS og
WOSM tett.

WAGGGS står for World Association of Girl Guides and Girl
Scouts. WAGGGS er en verdensomspennende speiderorganisasjon. Hovedtyngden av medlemmene er jenter, og organisasjonen jobber i stor grad med kvinnespørsmål gjennom bruk
av speidermetoden. Vår tilknytning er organisert gjennom
Speidernes fellesorganisasjon, som er et samarbeidsorgan mellom KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund. Alle
jenter i vår organisasjon er medlemmer. WAGGGS’ hovedmål
er «å gjøre jenter og unge kvinner i stand til å utvikle sitt fulle
potensial som ansvarlige samfunnsborgere i verden».
DINE MULIGHETER
WAGGGS arrangerer kurs og seminarer hvor vi som KFUKKFUM-speidere kan delta. De produserer også mye programmateriell som vi benytter oss av. Med sitt programtilbud,
Global Action Theme (GAT), har WAGGGS tatt sikte på å hjelpe
FN med å nå tusenårsmålene. WAGGGS har valgt slagordet
«sammen kan vi forandre vår verden». På speiderprogram.no
finner du møteforslag til alle enheter som er basert på WAGGGS
sitt materiell.
I forbindelse med Tenkedagen 22. februar blir det også bestemt
et tema og utarbeidet materiell av WAGGGS. I 2012 er temaet
FN’s tusenårsmål nr. 7 som handler om bærekraftig utvikling og
miljø. Tenkedagsheftet med mange konkrete aktivitetsforslag
finner du på www.wagggs.org.
Annet hvert år arrangeres det Eventyr utland - Jentetur til
London for speiderjenter som går på ungdomskolen. Da bor
man på KFUK-hjemmet i London. På programmet står internasjonale spørsmål, knyttet opp til WAGGGS sitt programmateriell. WAGGGS sitt verdenssenter Pax Lodge blir også besøkt.

WAGGGS
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WOSM
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WOSM ble formelt stiftet i 1920. Robert BadenPowell holdt den første speiderleiren i 1907.
Organisasjonen har 30 millioner medlemmer
fordelt på 161 land.
WOSMs formål er å bidra til opplæringen
av unge mennesker gjennom et verdisystem
basert på speiderloven og speiderløftet, for å
være med å skape en bedre verden.
I Europa samarbeider WOSM tett med
WAGGGS.

WOSM er forkortelsen for World
Organization of the Scout
Movement. WOSM er den største
speiderorganisasjonen i verden, med
mer enn 30 millioner medlemmer i
161 land. Programmet utformes for
både gutter og jenter.
Tilknytningen til WOSM styres gjennom Speidernes fellesorganisasjon. I
vårt forbund er bare guttene medlem
i WOSM.
Speiderarbeidet har ulik profil i forskjellige land. Noen steder fokuseres
det på arbeid mot fattigdom, hiv/
aids-opplæring og lignende aktiviteter. Friluftsliv vektlegges i stor grad
i Europa, men mindre i andre verdensdeler. Internasjonalt har WOSM
blant annet fokus på fredsarbeid,
barn og unges rettigheter, likestilling
og bærekraftig utvikling.

VÅRE

VERDENS-

SENTRE
Kandersteg. Foto:
Henrik Pedersen

DINE MULIGHETER
Annethvert år arrangeres det Eventyr
utland – Guttetur til Kandersteg,
som er en tur for speidere i ungdomsskolealder. Turen går til WOSM
sitt verdenssenter Kandersteg i
Sveits. Kandersteg er et eldorado om
vinteren. Det tilbys alle slags aktiviteter som snøhulegraving/iglo, grottevandring, curling, kjelketur med
skiheis i alpene, isklatring i frossen
foss, tur på truger og selvfølgelig har
de badstue også!
WOSM arrangerer hvert fjerde år en
verdensjamboree for speidere mellom 14 og 17 år fra hele verden.
Neste verdensjamboree er i Japan i
2015. Det finnes også et lignende
arrangement, World Moot, for speidere mellom 18 og 26. Neste World
Moot arrangeres i Canada i 2013.

WAGGGS har fire verdenssentre,
i England, Sveits, Mexico og
India. WOSM har ett i Sveits.
Ønsker du å besøke et av dem?
Alle verdenssentrene tilbyr overnatting og
opphold for speidere, enkeltvis eller i grupper, både for gutter og jenter. I forbindelse
med feriene finnes ferdige opplevelsespakker som inkluderer ekskursjoner til spennende steder i nærområdet, internasjonale
speiderkvelder, mat og guide.
Det ligger to verdenssentre i Sveits. Det er
WOSM sitt Kandersteg og Our Chalet som
ligger i Adelboden. I London ligger Pax
Lodge, i India ligger Sangam og i Mexico
ligger Our Cabaña.

Sommeren 2011 dro Jessheim KFUK-KFUMspeidere på speidertur til Kandersteg.
Foto: Eirik Gripp Bay

Roverway er et felles europeisk
(WAGGGS og WOSM) arrangement
for rovere fra hele verden. Det holdes
neste gang i Finland, 20.–28. juli
2012.
JOTA og JOTI arrangeres av WOSM
og er verdens største speiderarrangement. Tredje helg i oktober møtes
hvert år mer enn en halv million
speidere. Under JOTI sitter flere
hundre tusen speidere foran PC-en
for å få kontakt med andre speidere.
På JOTA snakker speidere med
andre speidere gjennom en gammeldags radiomottaker og radiosender.
Du finner mer informasjon på
jotajoti.no.

Alle verdenssentrene har frivillige og
ansatte som jobber der for kortere eller
lengre perioder. Hvis du er over 18 år, kan
du søke om jobb på de ulike sentrene.
SØKNADER OG BESTILLINGER
På nettsidene til verdenssentrene finner du
datoer, priser, bestillingsskjemaer, reisebeskrivelser, ledige jobber, søknadsskjemaer
etc. Ta gjerne kontakt med forbundskontoret om du trenger hjelp til noe. Gjør gjerne
alt selv, men husk å si i fra til forbundskontoret at du reiser! På kmspeider.no/
internasjonalt finner du nettadresser til
verdenssentrene og mer informasjon.

