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Vi tror på en fredligare värld. Vi lever i en 
värld som ständigt förändras. CISV vill bidra 
till att människor i världens alla hörn får 
uppleva fred, trygghet och frihet. Vi tror på 
vänskap som växer över nationsgränser och 
bygger på alla människors lika värde, oav-
sett hur olika vi må vara. CISV vill förändra 
världen, en världsmedborgare i taget.

För oss är fred inte bara motsatsen till 
krig utan ett sätt att leva. CISV arbetar 
för att skapa positiv fred. Detta innebär att 
vi aktivt och kontinuerligt utför fredsarbe-
te, en process som aldrig riktigt tar slut. Vi 
tror att möten mellan människor som ser 
varandra som jämlika skapar vänskap och 
ett mer öppet sinne. Vi tror också att när vi 
utbildar ungdomar vågar de själva skapa 
positiv förändring i världen och bli vad vi 
kallar aktiva världsmedborgare. 

CISV utbildar och inspirerar 
för en fredligare värld
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Vi skapar fredsutbildning i 
en inkluderande miljö
Vår verksamhet bygger på fyra grundpelare: 

• Mänskliga rättigheter
• Mångfald
• Konflikthantering
• Hållbar utveckling
      
Grundpelarna genomsyrar  alla våra aktiviteter, 
projekt och läger. I verksamheten utgår vi från  
upplevelsebaserat lärande. Det betyder att 
deltagarna genom diskussioner och övningar 
upplever ämnet istället för att bara lära sig fakta. 
Det ger en djupare förståelse och bättre förut-
sättningar för att bilda sig en egen åsikt och ta 
ställning i olika samhällsdiskussioner. 

Genom våra upplevelsebaserade metoder ska-
par vi en inkluderande miljö där alla uppmunt-
ras att utveckla sina åsikter och ledarskapsför-
mågor. Det här är vad vi  kallar  fredsutbildning.



Våra aktiviteter och 
program
CISV arrangerar lokala aktivteter och interna-
tionella program för olika åldrar. Oavsett vil-
ket program du deltar i kommer du att bygga 
vänskapsrelationer med människor från hela 
världen och utvecklas som person. Du får också 
utforska vår fredsutbildning inom mänskliga 
rättigheter, mångfald, konflikthantering och 
hållbar utveckling.

Mer information om varje program hittar du på  
www.cisv.se/lager-och-projekt.

Upp till 15 års ålder söker du via din lokal- 
förening. Du som är minst 16 år söker via  
Lediga uppdrag:   
www.cisv.se/engagera-dig/lediga-uppdrag/

Mosaic/Local Work
Deltagare: Alla åldrar
Längd: 1–365 dagar
Typ: Lokal verksamhet



Village
Deltagare: 11 år
Juniorledare (JC): 16–17 år
Ledare: minst 21 år
Längd: 28 dagar
Typ: Läger med delegationer 

Youth Meeting
Deltagare: 12–13 år
Ledare: minst 21 år
Längd: 8 eller 15 dagar
Typ: Läger med delegationer

Step Up
Deltagare: 14 eller 15 år
Ledare: minst 21 år
Längd: 23 dagar
Typ: Läger med delegationer

Seminar Camp
Deltagare: 16–17 år
Längd: 21 dagar
Typ: Läger där deltagarna själva  
planerar innehållet



 

Vad betyder namnet CISV?
Förkortningen CISV står för “Children’s  
International Summer Villages”. Idag använ-
der vi endast förkortningen, då vi erbjuder 
så mycket mer än bara sommarläger. 

Måste jag delta på ett internationellt  
program för att vara med i CISV? 
Nej det måste du inte. Det finns både lokala 
träffar och helgläger för dig som vill uppleva 
vår verksamhet.

Vem genomför verksamheten i CISV?
Det gör medlemmarna. Allt arbete med lo-
kal, nationell och internationell verksamhet 
gör vi med nästan bara ideella krafter.

Vanliga frågor och 
svar om CISV



 

Hur finansieras CISV Sweden?
Vi söker statligt bidrag för ungdoms- 
organisationer från Myndigheten för 
barn- och ungdomsfrågor (MUCF) och  
bidrag från fonder och stiftelser.

Vad kostar det att vara medlem?
Varje lokalförening har en medlemsavgift 
som betalas årsvis. Du hittar mer informa-
tion på din lokalförenings hemsida.

Hur gör jag för att bli medlem?
Gå in på www.cisv.se och välj sedan fliken  
”Engagera dig” och därefter ”Bli medlem”.
Eller scanna QR-koden.



 

CISV Båstad-Bjäre                    
board.bastad-bjare@cisv.se

CISV Göteborg
board.goteborg@cisv.se

CISV Halmstad  
board.halmstad@cisv.se

CISV Helsingborg
board.helsingborg@cisv.se

CISV Jönköping
 board.jonkoping@cisv.se

CISV Kalmar
 board.kalmar@cisv.se 

CISV Linköping            
board.linkoping@cisv.se
       

CISV Malmö-Lund 
board.malmo-lund@cisv.se

CISV Stockholm
board.stockholm@cisv.se

CISV Strängnäs  
board.strangnas@cisv.se

CISV Uppsala           
board.uppsala@cisv.se

CISV Västerås 
board.vasteras@cisv.se

CISV Östersund           
board.ostersund@cisv.se

Junior Branch (JB)           
juniorbranch@cisv.se



 

CISV grundades 1951 och finns idag i fler än 60 
länder och på drygt 200 platser runt om i världen. 
I Sverige har vi flera lokalföreningar som  jobbar 
med juniorverksamhet och fredsutbildning. 

När du blir medlem i en lokalförening får du möj-
lighet att engagera dig i aktiviteter och projekt. Du 
kan också delta på lokala, nationella och interna-
tionella läger. Det betyder att du som medlem får 
möjlighet att träffa nya vänner och bidra till både 
din egen och CISVs utveckling

Engagera dig i CISV
Foto: Victoria Eidenvall



CISV Sweden är medlem i CISV International, LSU – Sveriges Ungdoms- 
organisationer och Svenska FN-förbundet.
  

CISV International är en partnerorganisation till UNESCO.

CISV Sweden
Högalidsgatan 36
117 30 Stockholm
070-538 55 44
www.cisv.se

CISV Sweden
Building global friendship


