PMUs policy för det
civila samhället

”Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man
tänder en lampa, sätter man den inte under ett sädesmått, utan på
hållaren, så att den lyser för hela huset. ” (Matt 5:14-15)

Fokus: Etablering och stärkning av relation och
samverkan mellan olika individer, grupper och
institutioner för att stimulera mångfald och
livskraft

”När ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning,
uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga
upp.” (1Kor 14:26)

Kärnvärden: samverkan, integritet, ansvar,
osjälviskhet, trohet och givmildhet

Bakgrund och strävan
Samhället kan indelas i tre arenor med var sin huvudprocess: staten med fokus på politik, marknad med fokus på
resursanvändning, och det civila samhället med fokus på kultur och värdegrund. PMU ser behovet av att det civila
samhället hålls urskiljbart från de båda övriga arenorna och att det stärks genom dynamiska dialoger och sociala
processer. På denna arena bör växelspelet mellan människor och grupper präglas av en mångfald av kulturer och
perspektiv,. PMU vill bidra till att det civila samhället stärks i sina möjligheter att ge utrymme för individer och
grupper att där på eget initiativ organisera sig och agera för egna och andras rättigheter, intressen, behov och
realisering av drömmar. Bidraget till ett livskraftigt och engagerat civilt samhälle är en förutsättning för att fattigdom
ska kunna reduceras och social tillit ska stärkas. Ett livskraftigt civilt samhälle är också en förutsättning för att de båda
andra arenorna, staten och marknaden, ska vara präglade av värden som formats i människors vardag.

Policy
Samhällets kärnprocesser (ekonomi, utbildning, fördelning av resurser och makt etc.) bör hämta sin näring och
drivkraft från människors vardag (kultur, interaktion och andlighet). Genom att relatera utvecklingsprocesser till
erfarenheter från vardagslivet upprätthålls en balans i samhället.






Det civila samhället kan delas in i två delar; en privat och en publik del. Båda sfärerna är viktiga, men på olika
sätt. Den privata delen bör hållas avskild så att man där i lugn och ro kan förbereda sig för engagemang i den
publika sfären. I den publika delen samverkar människor med varandra både som individer och som grupper.
Det civila samhället görs synligt genom att människor organiserar sig för egen eller andras skull, i syfte att bidra
till upprätthållandet av det gemensamt goda eller för att upprätta något bättre. Formerna för samverkan ska
präglas av mångfald, respekt, ömsesidighet, transparens, lärande och hållbarhet.
PMUs arbete med att stärka det civila samhället ska leda till att individer, familjer och grupper blir mer aktivt
engagerade för samhällets utveckling. Samverkan mellan grupper och aktörer inom det civila samhället är
centralt. Denna samverkan syftar till att människors rättigheter, förmågor, kapacitet och möjligheter till eget
ansvarstagande bättre tas till vara.
PMU vill värna pluralism och mångfald i arbetet för ett stärkt civilt samhälle.

Policyns omfattning
Policyn gäller alla PMU stödda insatser och program. Denna policy rör sig på en övergripande nivå för PMU och skall
därmed ligga till grund för allt arbete med utformning av insatser.

Implementering av policy
Implementering av policyn sker kontinuerligt i alla stegen från projektidé via situationsanalys till projektdesign och
uppföljning/utvärdering. Policyn ska också prägla PMU i lärprocesser och i nätverkande inom globala nätverk.

Ansvarsfördelning och efterlevnad
Det åligger var och en inom PMU-stödd verksamhet att ta ett eget aktivt ansvar för att hålla sig ajour med
uppdateringar och reflektion över praktiska innebörder av policyn.

Avläsningspunkter (indikatorer):

Individers och gruppers aktioner i det publika/offentliga

Dynamiska dialoger inom det civila samhället och mellan
det civila samhället och de övriga arenorna
Efterlevnad av policyn följs kontinuerligt upp av

Självorganiserade grupper av människor med egna
PMUs ledningsgrupp, eller av den ledningsgruppen
agendor
utser. Uppföljningen sker årsvis och görs i form av en

Nätverkande och solidaritet med andras strävanden för
workshop.
goda mänskliga förhållanden

Uppföljning och utvärdering av
policyn

Antagen av Styrgruppen för Pingst Internationellt 2010-09-20

