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ATT VARA SERVASVÄRD

Om Servas
Servas (från ett ord i esperanto som betyder ” vi tjänar”) är en världsomspännande, icke
vinstdrivande, icke-statlig sammanslutning av värdar och resenärer. Syftet är att bidra till fred i
världen genom att skapa sympati, samförstånd, förståelse och ömsesidig tolerans. Servas verkar
genom att skapa möjligheter för personliga kontakter mellan människor i olika kulturer och med
olika bakgrunder.
Vad innebär ett medlemskap?
Servasresenärer kan besöka värdar som accepterar besökare två dygn eller träffa dagvärdar.
Dagvärdar är värdar som inte kan erbjuda övernattning, men som i stället kan erbjuda
information, en guidad tur, en måltid eller bara en stunds informellt samtal.
För närvarande omfattar detta nätverk av ”öppna dörrar” mer än 16 000 hem – tillsammans med
några skolor, grannsamfälligheter, ashrams och andra gemensamma institutioner – i 128 länder på
6 kontinenter.
Bakgrund
1949 startade Bob Luitweiler, en amerikansk vapenvägrare, och hans vänner på en folkhögskola i
Danmark en rörelse som kallades Fredsbyggare ”Peacebuilders”. De var djupt engagerade i
fredssträvanden och ville arbeta för att förebygga att något liknande förintelsen under andra
världskriget skulle kunna hända igen. De ville arbeta aktivt för freden, ha kontakter med andra
fredsrörelser och lägga grunden till ett sätt att resa, arbeta och lära, som skulle göra det möjligt för
människor av olika nationstillhörighet att besöka varandras hem. För att åstadkomma detta
började man skapa ett nätverk mellan likasinnade människor som ville erbjuda sin gästfrihet.
Inom några få år hade rörelsen fått fäste i ett flertal länder. Listor över personer som var beredda
att öppna sina dörrar för resenärer inom rörelsen började skickas runt och arbetsgrupper
tillsattes. Servasledare träffades regelbundet på internationella konferenser för att diskutera
gemensamma problem och regler. 1972 beslutade man att ”Servas International” skulle bildas
och registreras i Schweiz. Stadgar formulerades som föreskrev att man vid ordinarie internationell
konferens skulle välja en styrelse bestående av internationella ledamöter och regionala
samordnare. Förenta nationerna, FN, placerade Servas International på sin lista över icke-statliga
organisationer 1973.
Efter 60 år fortsätter Servas att växa. Vid varje internationell konferens läggs nya länder till, några
länder i östra Europa hör till de senast tillkomna. Inför framtiden finns förhoppningar om att fler
dörrar öppnas, att fler värdar och resenärer blir intresserade av att dela idéer och ideal med
varandra. Vi tror att när man närmar sig och lär sig att förstå den mångfald som mänskligheten
rymmer, så möjliggör man samtidigt fred i världen.
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Servas International
Servas International är en paraplyorganisation för nationella Servasorganisationer/kontakter och
fungerar som en länk mellan dessa. En Servasorganisation kan inte bildas i något land utan att
Servas International först har godkänt detta. En nybildad Servasorganisation kan erhålla ett viss
ekonomiskt stöd, men målsättningen är att alla länder ska vara ekonomiskt fristående och
självbärande. För att säkra organisationens effektivitet globalt har Servas International uppställt
vissa regler och rutiner som måste följas av alla medlemsländer. Inom detta regelsystem kan varje
land tillämpa egna initiativ som passar lokala förhållanden. Till exempel önskar en del länder
annonsera efter värdar medan andra föredrar att inte göra så.
Vart tredje år hålls en internationell konferens till vilken delegater från alla medlemsorganisationer kallas. Vid denna konferens diskuteras regler och rutiner, som vid behov kan
modifieras. Man väljer också en styrelse, samordnare för olika regioner och redaktör för Servas
International News. Den internationella konferensen omfattar alla nationella Servasorganisationer
som har mer än 10 värdar inklusive dagvärdar. Varje deltagande Servasorganisation ska antingen
ha undertecknat grundreglerna 1972 som en medlemsorganisation eller ha ansökt och erhållit
medlemskap vid en internationell konferens. Varje medlemsorganisation äger en röst under
förhandlingarna.
Följande 47 nationella medlemsgrupper deltog vid den internationella konferensen (Servas
International General Assembly) i Mar del Plata, Argentina i september 2009:
Argentina
Australien
Belgien
Bolivia
Botswana
Brasilien
Colombia
Costa Rica
Danmark
England
Finland
Frankrike
Guatemala
Honduras
Indien
Irland

Israel
Italien
Japan
Kanada
Kina
Malawi
Malaysia
Mexico
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Pakistan
Paraguay
Peru
Polen
Portugal

Ryssland
Singapore
Spanien
Surinam
Sverige
Sydkorea
Thailand
Turkiet
Tyskland
Uganda
Ungern
Uruguay
USA
Venezuela
Zambia

Mer information finns på
www. servas.se
www.servas.org
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