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Bakgrund 
Inom KFUM Sverige pågår just nu ett enande av rörelsen med syfte att öka samarbete och 
utbyte, stärka möjligheten att påverka och öka nationell/internationell solidaritet. Detta för att 
säkerställa att rörelsen hållbart och i större utsträckning möter unga människors aktuella behov 
och möjliggör för unga att nå sin fulla potential.  

 
Under 2015 hölls YWCA’ s världskonferens i Bangkok. En inspirerande mötesplats som väckte 
liv i det engagemang som lett till att Y Feminist Action (hädanefter YFA) startat. Vi anser att 
avståndet mellan KFUM Sverige och YWCA behöver minska och att det krävs ett feministiskt 
perspektiv i KFUM Sverige för att förverkliga rörelsen övergripande uppdrag. 

 
För oss handlar det om att bekräfta att allas mänskliga rättigheter är universella, odelbara och 
ömsesidigt beroende. Om att ge alla människor samma rättigheter och möjligheter. Att erkänna 
alla människors lika värde i en fullt integrerad värld där rättvisa, fred, hälsa, mänsklig värdighet, 
frihet, omsorg om miljön främjas och stöds av feministiskt  ledarskap. 

 
Vi ser det därför som vårt uppdrag att genom YFA bidra till KFUM Sveriges övergripande 
uppdrag.  

 
I detta dokument beskriver vi hur vi under det kommande året kommer att arbeta för att göra 
det. Det handlar i detta startläge om tre delmål.  
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Verksamhetsplan 2016 
§ 2 Föreningens ändamål och tillhörighet 
 
Föreningens ändamål är att verka för en jämställd värld där alla unga människor har möjlighet att 
nå sin fulla potential.  
 
Föreningen är ansluten till KFUK-KFUM Sverige och ska utöver ovanstående även verka i 
enlighet med KFUK-KFUM Sveriges ändamål.  
 
§ 3 Föreningens målsättning 
 
Föreningens målsättning är: 

- Att stärka unga människors möjlighet att nå sin fulla potential  
- En jämställd rörelse inom KFUK-KFUM 

Detta vill vi göra genom att: 
- Synliggöra och utjämna ojämlika maktstrukturer utifrån ett feministiskt perspektiv 
- Skapa internationella och nationella mötesplatser 
- Stärka relationen mellan YWCA och KFUK-KFUM i Sverige 
- Sprida kunskap och synliggöra YWCA inom KFUK-KFUM Sverige och externt i Sverige 

 
 
Föreningen ska organiseras enligt demokratiska principer, där individuellt inflytande och 
ansvarstagande eftersträvas, samt i respekt för alla människors lika värde. 
 

DELMÅL 1: 
Föreningen 
Innan vi kan skapa effektiv verksamhet behöver föreningen skapa en stabil grund utifrån 
demokratiska principer. Fokus under det första verksamhetsåret kommer därför att vara på att 
skapa en långsiktig förening. Det kommer vi göra genom att: 

- Genomföra nödvändiga aktiviteter för att bli fullständiga medlemmar i KFUM Sverige 
- Genomföra nödvändiga aktiviteter för att föreningen ska ha fullständiga rättigheter och 

skyldigheter lagligt, ekonomiskt och i linje med KFUM Sveriges principiella riktlinjer.  
- Skapa en grafisk profil och plattformar för kommunikation. 
- Undersöka finansieringsmöjligheter och lägga grunden för en ekonomisk stabilitet.  
- Internt och externt påbörja synliggörandet av YFA’ s vision och ändamål för att attrahera 

medlemmar och partners.  
- Till nästa årsmöte se över stadgar och övriga styrdokument 

 
 



	
DELMÅL 2: 
Kartläggning av YFA’ s målsättning och verksamhet inom KFUM Sverige 
KFUM Sverige har historiskt arbetat för delar av YFA’ s målsättning. För att YFA ska vara 
relevant, kunna arbeta fokuserat utifrån ungdomars aktuella behov och genomföra sin 
verksamhet krävs det att föreningen i detta startläge arbetar med att: 
 

- Kartlägga och undersöka möjliga verksamhetsområden för YFA 
- Ser över de feministiska verktyg och jämställdhetsinriktade arbetsområden som rörelsen 

tidigare och idag arbetar med. 
- Påbörja spridningen av föreningen och dess budskap i linje med vårt ändamål. 

 

DELMÅL 3: 
Skapa internationella och nationella samarbeten och utbyten 
Varje år når YWCA internationellt över 25 miljoner kvinnor och flickor. Detta genom 
påverkansarbete, mötesplatser, utbildning och utveckling av rörelsen. På så sätt stärker rörelsen 
kvinnor att själva vara en del i den nödvändiga sociala, ekonomiska och politiska förändringen. 
För att vi ska nå vår målsättning är vi övertygade om att vi behöver organisera den kunskap och 
det systerskap som idag finns i rörelsen. Det vill vi göra genom att:  
 

- Kartlägga de nationella och internationella samarbeten och utbyten som idag existerar 
inom rörelsen.  

- Skapar samordning och koordinering av idag befintlig verksamhet för att på så sätt 
synliggöra föreningen internationellt och nationellt. 

- Påbörja skapandet av intergenerationella mötesplatser mellan aktiva och intresserade 
individer som vill verka för YFA’ s ändamål.  

 
 
 


