
Globalaksjonen er KFUK-
KFUM-bevegelsens årlige 
solidaritetsaksjon der barn 
og ungdom samler inn  
penger for å hjelpe andre 
barn og ungdom. 

Midlene går til kfuk og kfum i andre deler 
av verden. kfuk-kfum-speiderne bidrar 
med en betydelig andel av kfuk-kfum 
Globals innsamlede midler gjennom bøsse-
aksjoner, dugnadsarbeid, julebukkinnsam-
ling, globalløp, markeder og andre kreative 
tiltak. I 2016–2018 har vi spesielt fokus på Sri 
Lanka kfuk, og det arbeidet som gjøres der 
med å gi barn og unge verktøy for å kjempe 
seg ut av fattigdommen.

GLOBALAKSJONEN 2016–2018  
SAMMEN ER VI STERKE



BRUK AKTIVITETSBANKEN
Ønsker du å gjennomføre speidermøter med 
globalt perspektiv? I aktivitetsbanken på 
kmspeider.no finner du massevis av aktiviteter, 
andakter, merker og møteforslag med tema som 
passer årets globalaksjon!

Andakter:  Med temaer som etisk handel, 
sammen er vi sterke, Stop 
poverty med mer.

Aktiviteter:  Tradisjonelle leker og  
konkurranser fra Sri Lanka.

Møteforslag:  For de som ønsker å gå i dybden. 
Møter om Sri Lanka, om  
økonomisk rettferdighet og 
lignende.

FAKTA OM 
SRI LANKA
• Selvstendig stat siden 1948,  

republikk fra 1972.
• Offisielle språk er Singalesisk og 

Tamil.
• Areal: 65 610 km2, det tilsvarer 

omtrent det samme som Troms 
og Nordland til sammen.

• Litt mer enn 20 millioner 
innbyggere.

• Religioner: buddhisme 70 %,  
hinduisme 13 %, islam 10 %,  
kristendom 7 %.

Sri Lanka KFUK 
jobber med:

• Barn og unges rettigheter
• Reproduktiv helse og rettigheter
• Mot vold
• Mot korrupsjon
• Miljøvern
• Å bekjempe fattigdom
• Kvinners rettigheter
• Spare- og investeringsgrupper



Spare- og investeringsgrupper er en av 
kfuks store suksesshistorier. En spare- og 
investeringsgruppe er når flere mennes-
ker går sammen om å spare og investere i 
inntekts bringende aktiviteter. Når flere sparer 
sammen, får man raskere råd til for eksempel 
verktøy eller materialer for å drive sin egen 
bedrift. kfuk gir unge mennesker kurs, veiled-
ning og pengestøtte så de på denne måten kan 
skape en økonomisk trygg fremtid for seg selv.

For å være trygge på at pengene er i sikkerhet, 
må hele gruppa møtes for at pengekassa kan 
åpnes. Den må åpnes med tre ulike nøkler, 
som passes på av tre ulike gruppemedlemmer. 
Alle innskudd og lån føres sirlig opp i både 
kontobøkene til den enkelte og i regnskapet 
til gruppa. En del av de innsamlede midlene er 
øremerket sosiale prosjekter, og gruppa stem-
mer over hva de skal gi penger til. Det kan være 
å hjelpe noen med et bryllup, nye skolebøker til 
den lokale skolen, eller andre gode formål.

Når gruppene går med overskudd, hjelper de 
også ofte andre grupper i gang. På den måten 
hjelper gruppene enda flere enn de som er med!

SPARE- OG INVESTERINGSGRUPPER

En spare- og investeringsgruppe sparer sammen, 
og hjelper medlemmene å investere i for eksempel 
maskiner og utstyr som de bruker til å tjene penger. 
Her ser du en maskin som limer skosåler.

Gruppa stemmer  
over hva de vil bruke 
pengene til.



Pengeskrin: 250 kr
Hengelås til pengeboks: 17 kr
Kontobok: 1 kr
Bok til bokføring: 4 kr
Grunnkurs i sparing og  
investering (for 20–30  
deltakere): 275 kr

* Dette er et eksempel på hvordan KFUK-KFUM Global arbeider. Pengene som samles inn vil fordeles mellom våre  
partnere i sør, etter behovsvurdering fra KFUK-KFUM-Global.

AKSJONSPAKKE

Aksjonspakke med informasjonsbrev, bøsse- 
plomberinger, ID-kort klistremerker, takkekort og  
mer ble sendt til gruppene i starten av september.  
Alle aktiviteter, møteforslag, film  og andakter ligger i  
aktivitetsbanken på kmspeider.no, og på aksjonens 
egen nettside globalaksjonen.no. 

Trenger dere mer materiell eller har spørsmål om 
aksjonen, ta kontakt med forbundskontoret på  
post@kmspeider.no eller 22 99 15 50.

Lykke til med aksjonen!

«INGEN KONTANTER?  
IKKE NOE PROBLEM!»

Visste du at lag og foreninger kan 
opprette egne mobile betalings-
løsninger? Litt avhengig av hvilken 
bank gruppa har konto i, kan man 
bruke enkle mobilapper som Vipps, 
Sping og mCASH. Appene er gratis, 
man betaler kun for overføringen. 
En slik app kan brukes både til 
Globalaksjonen, kalendersalg, til å 
betale for turer og lignende, slik at 
gruppa slipper kontantinnkreving.

ANDELEN FATTIGE I VERDEN SYNKER
-og KFUK bidrar til at dette skjer!

Likevel lever 836 millioner mennesker i absolutt fattig-
dom og må overleve på mindre enn du kan få for 10 kroner 
dagen. Mer enn 3 milliarder mennesker lever for under 20 
kroner dagen.

Gå på butikken. Hva hadde 
du fått for 10 eller 20 kroner, 

dersom du skulle handle mat til 
patruljeturen til helgen?

Fordi sparegruppene samarbeider får 
de til mye mer enn om de holdt på hver 
for seg. Kan du finne flere eksempler på 

at det lønner seg å samarbeide?

HVA 
KOSTER 

DET?

Her er noen eksempler på hva 
det koster å starte en spare-  

og investeringsgruppe.


