kansainvälisyys
kuuluu kaikille
Tutustu YMCA:n
mahdollisuuksiin meillä
ja maailmalla

Suomen YMCA:n Liiton kehitysyhteistyöohjelma
Nuoret, rauha ja toimeentulo -kehitysyhteistyöohjelman
tavoitteena on parantaa paikallisia elinoloja ja valtauttaa
nuorista aktiivisia rauhantoimijoita rauhankasvatuksen
ja lisääntyneiden elinkeinomahdollisuuksien keinoin.
Ohjelmaa toteutetaan kansallisten ja alueellisten YMCAkumppaneiden kanssa Keniassa, Gambiassa, Etiopiassa,
Libanonissa ja Palestiinassa.

Ali
YMCA Peacemakers -matkat Libanoniin ovat olleet hienoja
kokemuksia, koska olemme viettäneet aikaa paikallisten
nuorten kanssa ja kohdanneet toisemme vertaisinamme.
Itselläni on perhesiteitä Libanoniin ja sen kulttuuri on minulle
läheinen, mutta YMCA:n matkoilla erityisesti olen oivaltanut
sen, kuinka libanonilaiset nuoret ovat ihan samanlaisia
nuoria kuin me – he vain asuvat maassa, jossa on valtavasti
haasteita. Myös pakolaisleirillä käynti oli silmiä avaavaa.
On ollut tärkeää ymmärtää se, kuinka erilaisia realiteetteja
ihmiset elävät ympäri maailmaa. YMCA:n matkoilla todella
sisäistää globaalin ja syvän epätasa-arvon.

Globaalikasvatusta toteutetaan Suomessa
paikallisyhdistyksissä osana harrastustoimintaa ja
nuorisotyötä, ja sillä tuetaan lasten ja nuorten kasvua
rauhan ja kestävän tulevaisuuden rakentajiksi.
YMCA Peacemakers -verkoston kautta voi osallistua
kehitysyhteistyöohjelmaan – järjestää teemoihin liittyviä
työpajoja ja seminaareja, reissata opintomatkalle
kumppanimaihin tai toteuttaa globaalikasvatusta
YMCA:n toiminnassa!

YMCA-liike tarjoaa erilaisia vaikuttamisen
mahdollisuuksia niin Suomessa, Euroopassa kuin
maailmanlaajuisesti! Tiesitkö, että esimerkiksi YMCA:n
Maailmanliitolla on yhteyksiä YK:n kokouksiin asti?
YMCA:n mukana on mahdollista osallistua esimerkiksi
ECOSOC-nuorisofoorumiin. Vaikuttamaan voi päästä myös
Suomessa tarttumalla esimerkiksi Allianssin tarjoamiin
tilaisuuksiin tai hakemalla Suomen YMCA:n Liiton
hallitukseen.
Euroopan YMCA:n piirissä toimii monenlaisia työryhmiä,
joihin voi lähteä mukaan omien kiinnostuksenkohteiden
pohjalta. Sykkiikö sydämesi liikunnalle, partiolle tai
vaikuttamistyölle? Tsekkaa alla oleva listaus eri työryhmistä
ja kysy meiltä lisää.
–YES eli Youth Empowerment Space
–YMCA Europe Working Group on Refugees
–ESY eli European Sport YMCA
–ESG eli European YMCA Scouting and Jungschar
Group
Suomen YMCA:n mukana voit päästä myös moniin
kansainvälisiin tapahtumiin, kuten YMCA:n Maailmanliiton
tai Euroopan YMCA:n yleiskokoukseen. Jos olet
kiinnostunut luottamustehtävistä, toiminnassa mukana
olevat nuoret voivat hakea myös jäseniksi Maailmanliiton
ja Euroopan YMCA:n hallituksiin.
Suomen YMCA:n tavoitteena on tukea nuorten
matkaa kohti aikuisuutta ja erilaisia vastuutehtäviä.
Johtajuuskoulutusten kautta nuorella on mahdollisuus
oppia johtamisen taitoja, organisointikykyä, kasvattaa
omaa itsevarmuutta sekä lisätä ymmärrystä yhdistys- ja
järjestötoiminnasta. Suomen YMCA:n Liitto järjestää
kaksivuotisen FINYMCA-johtajuuskoulutuksen joka
toinen vuosi.
Euroopan YMCA koordinoi Leadership Academy
-johtajuuskoulutusta. Tässä koulutuksessa pääset
oppimaan johtajuustaitojen lisäksi esimerkiksi
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, päätöksenteosta ja
projektien suunnittelusta.

YMCA on maailman suurin nuorisojärjestö ja urbaanin nuorisotyön edelläkävijä jo vuodesta 1844. YMCA tekee työtä
nuorten hyvinvoinnin ja vaikuttamismahdollisuuksien, kestävän tulevaisuuden ja rauhan edistämiseksi paikallisesti,
alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Suomessa YMCA:n paikallisyhdistykset toteuttavat monipuolista ja kaikille avointa
harrastustoimintaa ja nuorisotyötä. Ympäri maailmaa vaikuttava YMCA-liike tarjoaa nuorille ainutlaatuisia mahdollisuuksia
kansainvälistymiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen.

RAUHANRAKENTAJILLE

Suomen YMCA:n yhteistyö muiden maiden YMCA:den
kanssa mahdollistaa nuorten osallistumisen
esimerkiksi Norjan YMCA:n Global Week -tapahtumaan,
Pohjoismaiselle leirille, Erasmus+ -vaihtoon tai
vapaaehtoistyöjaksoon. Suomen YMCA:llä on myös tiiviit
suhteet Kosovon YMCA:n kanssa, mikä tuo lisää sisältöä
YMCA Peacemakers-verkoston toimintaan.

ROHKEILLE VAIKUTTAJILLE

Tiesitkö, että YMCA toimii 120 maassa?
Maailmanlaajuinen YMCA-verkosto tarjoaa huiman
määrän erilaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia! YMCA:n
kautta voit päästä esimerkiksi opintomatkalle, leirille,
konferenssiin tai yleiskokoukseen. Suomen YMCA:n Liitto
koordinoi YMCA Peacemakers -toimintaa. Toiminta on
kaikille rauhan ja kestävän tulevaisuuden rakentamisesta
kiinnostuneille nuorille tarkoitettu avoin verkosto,
jossa järjestetään tapahtumia ja viestitään erilaisista
vaikuttamismahdollisuuksista.

HUOMISEN JOHTAJILLE

Mirjami (Kuva: Helena Kunwar)

MAAILMANKANSALAISILLE

YMCA:n MATKASSA

YMCA:n monipuolisesta kansainvälisestä toiminnasta kaikki
löytävät itselleen sopivan ja antoisan tavan osallistua. Olen
saanut esimerkiksi olla mukana vaikuttamassa Euroopassa
toteutettavaan nuorisopolitiikkaan sekä järjestämässä lasten
liikuntatapahtumaa Libanonin pääkaupungin Beirutin keskustassa. Vaikka näihin hommiin voi antaa itsestään paljon,
niin takaisin saa moninkertaisesti! Tulen kantamaan koko
elämäni mukanani saatuja ystäviä, kokemuksia ja muistoja.

Rauha on yksi Suomen YMCA:n toiminnan kantavista
teemoista. Liiton koordinoiman YMCA Peacemakers
-verkoston kautta pääset kasvamaan rauhanrakentajaksi
ja oppimaan rauhan edistämisestä eri ympäristöissä.
Rauhaa voi rakentaa monin eri tavoin ja lukemattomilla
eri areenoilla. Rauhantyötä on esimerkiksi ristiriitojen
ratkominen, ymmärryksen lisääminen, vaikuttamistyö ja
yhteiseloa edistävät teot arjessa.
YMCA Peacemakers -toiminnan kautta pääset osaksi
YMCA:n rauhantyötä! Verkoston kautta kuulet myös
muista mahdollisuuksista osallistua rauhan edistämiseen
niin Suomessa, Euroopassa kuin koko maailman tasolla,
esimerkiksi:

2250-verkosto ja sen koordinaatioryhmä
Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi koordinoi
2250-verkostoa, johon voi osallistua kuka vain
Nuoret, rauha ja turvallisuus -teemojen edistämisestä
kiinnostunut! Verkostolla on myös koordinaatioryhmä,
johon voi hakea mukaan, jos kaipaa tositoimiin
2250-asioiden edistämisessä.

Roots for Peace
Euroopan YMCA:n Roots for Peace -ohjelma edistää
rauhaa ja turvallisuutta Euroopassa.
Tiesitkö, että Suomen YMCA:n Liitto jakaa Nuorten
rauhanpalkinnon joka toinen vuosi? Palkinto
on tunnustuspalkinto, joka nostaa esiin nuorten
rauhantekoja ja heidän tärkeää asemaansa aktiivisina
rauhantekijöinä. Me ajattelemme, että nuorten
rooli on mitä keskeisin rakennettaessa turvallisia ja
rauhanomaisia yhteiskuntia.

