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GLOBALAKSJONEN 2018-2019
EN VERDEN UTEN FATTIGDOM



ALT DU TRENGER Å VITE OM GLOBALAKSJONEN

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-speidernes årlige innsamlingsaksjon. På ulikt vis 
samler eller tjener speidere over hele landet penger som går til gode formål gjen-
nom vår bistandsorganisasjon KFUK-KFUM-Global.

Temaet i år er «en verden uten fattigdom» der vi setter fokus på Sør-Sudan KFUK, 
og deres arbeid både i Sør-Sudan og blant flyktninger i Uganda.

I dette heftet finner du det meste av det du trenger, eller informasjon om hvor 
du finner det du trenger, for at din speidergruppe skal få gjennomført si n 
 Globalaksjon.

Det heftet du nå holder i hånden, og annet aksjonsmateriell, finner du på         
www.globalaksjonen.no og kmspeider.no/globalaksjonen. 

Nytt av året er at vi ikke sender ut en pakke med utstyr til alle gruppene. For 
å spare miljøet finnes det et enkelt webskjema der du fyller inn din gruppes 
behov, og så får alle tilsendt akkurat det dere trenger. Se mer på side 5 i dette 
heftet.

I fjor samlet KFUK-KFUM-speiderne til sammen inn 554 144 til våre prosjekter for 
å bekjempe fattigdom på Sri Lanka. Det er fantastisk bra! I år håper vi å kunne gi 
et skikkelig løft for traumebehandling og opplæring i fredsarbeid og ikke-vold for 
barn og unge i Sør-Sudan og Uganda.

TAKK FOR INNSATSEN OG LYKKE TIL!

Globalaksjonens VIPPS-nummer: 

#12725  (merk innbetalingen med gruppenavn) 

Globalaksjonens kontonummer: 

#30001716766 (merk innbetalingen med gruppenavn)

Forsidefoto: KFUK-KFUM Global



Kjære speiderleder!
En verden uten fattigdom. Går det an å tenke seg?

I en verden der tre milliarder mennesker lever for under 20 kroner dagen kan det 
virke helt umulig. Samtidig ser vi at stadig flere får det bedre, og vi ser tydelig at det 
 arbeidet vi bidrar til gjennom KFUK-KFUM Global gir mennesker nye muligheter og 
bedre liv.  
 
I år har Globalaksjonen fokus på Sør-Sudan KFUK, og det enorme arbeidet som  drives 
der for kvinner, barn og unge. Barn og unge som har vokst opp i krig, og bærer på 
grusomme opplevelser det er vanskelig å forestille seg. Selv om Sør-Sudan ligger 
langt unna, kjenner mange i organisasjonen vår Jackline som var på utveksling på 
forbundskontoret i 2010-2011. Hun er i dag en av de store drivkreftene bak arbeidet 
med traumebehandling, rådgivning og Peace Maker-grupper i Sør-Sudan KFUK. Det 
er et ganske tydelig eksempel på hvordan det å gi muligheter til unge mennesker kan 
bidra til å forandre verden til det bedre!

I fjor fikk mange av våre kretser og grupper muligheten til å være vertskap for 
 utstillingen «Jeg vil bli president», med tegninger fra kunstterapiprosjektet 
som  Sør-Sudan KFUK driver i flyktningeleiren Kyriandongo i Uganda. Barna i 
 Kyriandongo har nå fått tilbake gjesteboka, med hilsener, bilder og tegninger fra oss. 
Nå har vi muligheten til å følge opp dette prosjektet med konkrete handlinger, som 
kan hjelpe dette viktige arbeidet videre. Som Sør-Sudan KFUK selv sier det; Det blir 
ikke fred før menneskene har fred i hjertene sine.

Takk for at dere deltar i Globalaksjonen, takk for at dere er med på å skape en verden 
uten fattigdom!

Lykke til!  

Vennlig hilsen

Svein Olav Ekvik

Generalsekretær  
KFUK-KFUM-speiderne



Hvordan gjennomføre en Globalaksjon?

Vi ønsker at gruppene skal sette sitt eget preg på Globalaksjonen. Speiderne skal 
føle at det er deres Globalaksjon. Målet er å lære noe nytt om livet andre steder i ver-
den og om det arbeidet vi er med på gjennom KFUK-KFUM-Global. Å delta i global-
aksjonen er samfunnsnytte i praksis, for pengene vi samler inn går rett til Globals 
arbeid for barn og unge.

Som en ekstra bonus, utløser gjennomføring av Globalaksjonen Frifondmidler når 
dere leverer årsrapport.

Noen grupper har lang tradisjon for å gå med bøsser, andre steder går speiderne 
julebukk, gjør småjobber i lokalsamfunnet, samler inn juletrær eller arrangerer 
markedsdag. Noen har også tradisjon for å lage sine egne bøsser, synge julesanger 
eller arrangere globalløp. Bare fantasien setter grenser!

Det dere trenger gjøre er:

1) bestem dere for hvilken form deres globalaksjon skal ha; løp, innsamling, 
 dugnadsjobb eller annet.

2) Sett en dato.

3) gjennomfør et møte der dere lærer speiderne litt om globalaksjonstemaet, og 
kanskje prøver en lek eller matrett fra Sør Sudan?

4) Send pressemelding til lokalavisa, menighetsbladet og andre om at speiderne 
skal samle inn penger og til hvilket formål, og hvordan folk kan bidra. 

5) Gjennomfør planlagt program.

6) Dersom dere tar inn kontanter eller bruker gruppas egen konto, må beløpet over-
føres til KFUK-KFUM Global. Husk å merke innbetalingen med gruppas navn!

Sponsorskjemaer, verktøy for registrering av globalløp, startnummer, retningslinjer for 
bruk av innsamlingsbøsser og programforslag til globalaksjonsmøter finner dere på www.
globalaksjonen.no , www.globalløp.no og www.kmspeider.no/globalaksjonen 

Globaltråkk: Dra på haik og 
samle inn penger samtidig! Få 
familie og venner til å sponse 
per kilometer. Foto: Erik Bloch

Globalløp: Arranger global-
løp i menigheten eller lokal-
samfunnet! Opprett et løp på 
[nettadresse] så sender Global 
ut faktura på sms. Foto: Håkon 
Kristoffersen

Globalfrukt: Plukk frukt for 
noen som ikke kan høste selv. 
Blir det et overskudd kan dere 
kanskje lage syltetøy eller kake 
og ha et globallotteri etterpå? 



Regler for bruk av bøsser i innsamling:
Det finnes ingen lovbestemmelser i Norge som direkte regulerer hvordan en penge-
innsamling skal foregå. KFUK-KFUM Global er godkjent av innsamlingskontrollen, 
noe som gir trygghet for at innsamlingsvirksomheten drives forsvarlig og at pen-
gene går til det formålet som er oppgitt. 

For å vise at vi har en seriøs innsamlingsaksjon, er det enkelte retningslinjer som må følges:

1) Alle pengene som blir samlet inn skal uavkortet overføres til Globalaksjonens 
konto.

2) Innsamlingsbøsser må holde tilfredsstillende kvalitet og være forseglet slik at 
det ikke er mulig å fjerne midler uten at man samtidig fjerner forseglingen (gjelder 
også der hvor gruppene lager egne bøsser)

3) Alle innsamlere må være utstyrt med et gyldig, personlig ID-kort (disse bestiller 
dere via nettskjemaet).

4) ID-kortet skal være påført samme nummer som bøssen man bærer. 

5) Alle bøsser skal kvitteres ut og kvitteres inn (denne listen oppbevarer gruppen 
selv sammen med grupperegnskapet).

6) Speidere yngre enn 6.klassetrinn skal være under tilsyn av en myndig person på 
stedet mens de driver innsamling.

7)Ved opptelling skal minst to personer være tilstede og kvittere for innholdet av 
hver bøsse.

 

Hvordan bestille utstyr?
Du må fylle inn skjema på kmspeider.no/

globalaksjonen for å bestille utstyr. 
Legg merke til at det er to frister for å bestille 

utstyr:  1.september og 1.desember. 
Etter at fristen har gått ut, vil du få utstyret i 

posten i løpet av ca to uker.På denne måten kan du bestille utstyret til et 

tidspunkt som passer din gruppe, og vi sparer 

miljøet ved ikke å trykke opp mer enn det er 

behov for.



KONTAKTINFORMASJON

Ansvarlig for den lokale innsamlingen: 

Speiderleder _____________ 

 
e-post _____________     tlf. ___________

Forbundskontoret:  
post@kmspeider.no / tlf. 22 99 15 50

Informasjon:

www.globalaksjonen.no 
www.kmspeider.no
www.kmglobal.no (evt. egen nettside)

Forslag til pressemelding

Speidere skaper fred

______________KFUK-KFUM-speidere (skriv inn navn på patruljen/gruppen)  deltar 
på Globalaksjonen 2017-2018, og skal ______________________ (skriv inn hva 
speiderne skal gjøre under aksjonen) for å samle inn penger til fredsarbeid blant 
 flyktninger i Sør-Sudan og Uganda.

Barn som har vokst opp i krig trenger hjelp til å bearbeide traumene sine og hjelp til 
å lære ikke-voldelige måter å løse konflikter på. KFUK-KFUM-speiderne  samarbeider 
med KFUK i Sør-Sudan som tilbyr traumeterapi og utdanning. Gjennom lek og 
 aktiviteter samles ungdom fra rivaliserende folkegrupper til kommunikasjon og 
ikkevolds-arbeid. 

Speidere over hele Norge samler inn penger til aksjonen på ulike måter. Noen tjener 
penger ved å stille opp på dugnader, noen går med bøsser, deltar på sponsorløp eller 
gjør andre inntektsgivende aktiviteter. Vi skal [skriv litt om hva dere skal gjøre]

_____________ KFUK-KFUM-speidere (skriv inn navnet på patruljen/gruppen)  møter 
opp på __________ klokken ____. Det blir garantert mange flotte fotomotiver og 
 mulighet til å snakke med lokale speidere. I fjor samlet vi inn _____________ kroner, 
og målet er å samle inn mer enn _____ kroner i år. 

Med vennlig hilsen  
[navn på kontaktperson] i [navn på gruppe] KFUK-KFUM-speidere

[telefonnummer] 



Kjære speiderleder                   Oslo, juni 2018

Kampen for fred og rettferdighet fortsetter! I årets globalaksjon ønsker vi å rette deres opp-
merksomhet mot Sør-Sudan. Vi har et stort arbeid i Sør-Sudan for kvinner og ungdom, og vi 
har startet et arbeid i Uganda for flyktninger som har forlatt sitt elskede Sør-Sudan. 

I 2011 ble Sør-Sudan en egen stat etter folkeavstemning. Men korrupsjon og dårlig ledelse 
dannet grunnlag for ny konflikt, og i 2013 brøt borgerkrig ut på nytt. Landet er dypt splittet 
og veldig utrygt. Sør-Sudan er rammet av krig, tørke og matmangel. FN og andre humanitære 
organisasjoner forsøker å mobilisere ressurser til nødhjelp, men det som gis er på langt nær 
nok til å dekke behovet. Millioner av mennesker trues av matvarekrise.

Sør-Sudan KFUK gjør en fantastisk jobb for å svare på de utfordringene som møter unge og 
gamle. De jobber for å gi familier økonomisk sikkerhet, slik at de får mulighet til å dyrke eller 
kjøpe nødvendig mat. I dette arbeidet er også utdanning viktig. 

Gjennom arbeid som Peacemakergrupper der barn og ungdom deltar i sunne ikke-voldelige 
aktiviteter, spare- og investeringsgrupper som gir økonomisk sikkerhet og traumebehand-
ling jobber KFUK for å skape varig fred i landet. Vi opplever en enorm etterspørsel etter denne 
måten å jobbe på, og kvinner og ungdom trener til å bli fredsmeglere, og frivillige fortsetter å 
trene opp nye grupper over store deler av landet.

I flyktningeleiren Kyriandongo i Uganda bruker KFUK fargestifter i arbeidet med traumebe-
handling for Sør-Sudanske barn som har måttet flykte fra hjemmene sine. Gjennom tegning 
og samtale får de satt ord på og bearbeidet det de har opplevd.  Fred skapes innenfra, og det 
blir ikke fred i et land før mennesker får fred i hjertene sine. Gud har skapt Sør-Sudan med 
store rikdommer. Faktisk kunne landet gitt nok mat til hele Afrika. Men korrupsjon, dårlig 
politikk og konflikt har skapt fattigdom og krise. Våre partnere minner oss på at problemene 
er skapt av mennesker og kan løses av mennesker. 

Vi vil rette en stor takk for at dere speiderledere mobiliserer for Globalaksjonen. Uten inn-
satsen fra speiderne for 10 år siden hadde ikke barneskolen i Maridi vært der. Arbeidet som 
skjer i Sør-Sudan og Uganda i dag skjer fordi dere fremdeles deltar i Globalaksjonen hvert år.  
Midlene dere samler inn finansierer arbeid som gir barn, unge og voksne kunnskap og ferdig-
heter som setter dem i stand til å bygge fred og sikkerhet i egen familie og eget land. Sammen 
skaper vi fred.

Takk for at dere er alltid beredt til å ta i et tak for andre!

Vennlig hilsen  

Fredrik Glad-Gjernes
KFUK-KFUM Global



Globalaksjonens VIPPS-nummer: 

#12725  (merk innbetalingen med gruppenavn) 

Globalaksjonens kontonummer: 

#30001716766 (merk innbetalingen med 
 gruppenavn)

Gratis globalaksjonsmerke for alle som deltar!  
Gruppene bestiller som vanlig på www.speiderbutikken.no


