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Kjære speiderleder 
 
Takk for at dere er med på den viktige Globalaksjonen. Aksjonen gir barn og unge i mange 
land hjelp til å komme seg ut av fattigdom. Kunnskap er nøkkelen til forandring. Våre 
samarbeidspartnere innenfor KFUK-KFUM bevegelsen i verden gjør hver dag en stor innsats 
for at barn, ungdom og kvinner får ny kunnskap som kan sette dem fri fra undertrykkelse. I år 
er Sri Lanka KFUK brukt som hovedeksempel. Sparegrupper fungerer så bra! De finnes 
også i Sør-Sudan og Tanzania. Gruppene bygger kunnskap og levebrød. Les mer om dette i 
informasjonen som er vedlagt, i aktivitetsbanken og på globalaksjonen.no 
 
Vår visjon Sammen bygger vi global rettferdighet og fred er viktig. Flyktningkrise, klimakrise, 
fattigdomskrise og ekstremisme skaper store problemer i verden. Dette året setter vi fokus 
på økonomisk rettferdighet i vårt kommunikasjonsarbeid, men arbeidet innenfor de andre 
tematiske områdene fortsetter (miljø- og klimarettferdighet, demokratiske rettigheter, 
rettferdig fred). Vi ser på alt arbeid for rettferdighet som fredsarbeid, også det arbeidet som 
skaper levebrød og gir opplæring i rettigheter. Jesus inspirerer og utfordrer når han sier: 
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn (Matt.5).  
 
Gjennom Globalaksjonen bidrar speidere til KFUK-KFUM-bevegelsens gode arbeid for 
menneskerettigheter og for fred. Sri Lanka er et godt eksempel på et land med rike 
naturressurser, men med stor fattigdom, store spenninger mellom folkegrupper og med et 
sterkt behov for fredsbygging. Ved valget for noen måneder siden var KFUK med som 
observatører. Landet fikk ny regjering og er kommet i et positivt spor. Vi er overbevist om at 
våre partnere i landet kan fortsette å sette barn, ungdom og kvinner i stand til å skape 
forandring.   
 
Men vi trenger hjelp fra dere! Sammen med Globalaksjonen fortsetter vi Stop Poverty 
arbeidet. For å utrydde fattigdom trengs både sparegrupper, kunnskap, pengeinnsamling og 
påvirkningsarbeid. 
  
Sammen er vi sterke! Verden trenger engasjerte speidere! Takk for innsatsen!  
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