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Välkommen till Scout Internationell 2004!
Årets upplaga är, som du säkert märker, lite tjockare. Vi har bestämt oss för att satsa
på extra material om Home Hospitality. Vi hoppas att information i den här broschyren kommer att inspirera dig till att köra internationella programpass på hemmaplan
och till att resa ut i världen. Det finns så mycket att se och göra... Vi tillhör världens
största ungdomsrörelse och det finns idag över 38 miljoner aktiva medlemmar i
WOSM och WAGGGS. Hur många scouter känner du?
Svenska Scoutrådet är ett samarbetsorgan för de fem svenska scoutförbunden;
Frälsningsarméns Scoutförbund (FA Scout), KFUK-KFUMs scoutförbund, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF), SMU Scout och Svenska Scoutförbundet (SSF).
Svenska Scoutrådet tillhör två världsorganisationer, WAGGGS och WOSM.
WAGGGS står för World Association of Girl Guides and Girl Scouts och WOSM
står för World Organization of the Scout Movement. WAGGGS huvudkontor (som
kallas the World Bureau) finns i London, WOSM:s huvudkontor (the World Scout
Bureau) finns i Genève.
Den här broschyren görs av Svenska Scoutrådets Arrangemangsgrupp tillsammans
med den anställda internationella sekreteraren. Om du har tankar om broschyren, har
frågor, saknar information om något särskilt område... ja då är du mer än välkommen
att vända dig till Svenska Scoutrådets kansli. Du når oss på telefon 08-568 432 90
eller e-post: info@scout.se. Om du befinner dig i Solna får du gärna komma och
hälsa på, på Råsundavägen 100. Vill du skicka brev, använd följande adress: Svenska
Scoutrådet, Box 801, 169 28 Solna.
Lycka till & vi hoppas att vi får höra om era spännande äventyr ute i världen!
Hälsningar Svenska Scoutrådets Arrangemangsgrupp

Genom världsfonderna has Sveriges scouter under åren kunna lämna stöd till scouter
i många länder, antingen till projekt som hjälper och utvecklar scoutverksamheten,
eller till biståndsprojekt som scouterna driver som hjälp åt andra, exempelvis
gatubarn, krigsbarn eller handikappade och vid katastrofer. Vill du också hjälpa till,
sätt in ditt bidrag på postgiro Världsfonderna 15 15 16-2. Läs mer på www.scout.se/
ssr/varldsfonderna.
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Olika sätt att få kontakt med scouter utomlands...
...Internationella Postboxen
Varje år förmedlar den internationella postboxen kontakter mellan svenska scouter
och scouter över hela världen. Om du är intresserad av att få en brevvän kan du
skicka ett brev om dig själv till vår postboxsekreterare; Barbro Lönnehed, Lönnebergavägen 11, 577 94 Lönneberga. Du kan även skicka e-post till henne på
barbro.lonnehed@swipnet.se. Glöm inte att skriva ditt namn, kår, adress, födelsedatum och vilket/vilka länder som du önskar kontakter i. Det finns även chanser för
grupper att hitta en annan scoutgrupp. I nuläget byter inte postboxen e-postadresser,
men det finns inget som hindrar dig att ge den till din brevvän.

...JOTA
Den tredje helgen i oktober varje år samlas tusentals scouter och andra intresserade
vid amatörradioapparater och datorer runt om i världen till ett jättescoutläger. Denna
helg har man möjlighet att under radioamatörers övervakan prova på att prata
amatörradio, chatta amatörradio, gå på rävjakt (en kombination av radiopejling och
orientering), lära sig telegrafi (morse) eller bara lyssna på andra stationer/scouter
från hela världen och naturligtvis lära känna nya vänner. Radioscouting kan vara så
mycket mer – allt beror på vad ni är intresserade av: teknik, kommunikation, datorer,
telegrafi, antenner eller orientering. Anordna er egen JOTA/JOTI eller besök en
grannkår som anordnar JOTA/JOTI!För mer information, gå in på www.jota.scout.se
eller tag kontakt med jota-ansvarig: Per-Olof Hansson,
E-mail: per-olof.hansson@telia.com, Telefon: 0303-74 84 76

...JOTI
Om du hellre vill prata med någon elektroniskt är JOTI rätt sak för dig! JOTI betyder
Jamboree-On-The-Internet och ger scouter runt om i världen en möjlighet att prata
med varandra via bland annat webchat, IRC, ICQ, websidor med mera. För att vara
med på JOTI behövs en dator med Internetuppkoppling. Så slå på burken och bänka
dig den tredje helgen i oktober då det är JOTI dags i hela scoutvärlden. Läs mer på
www.joti.scout.se/.

...Reception Team
Varje år reser massor med svenska scouter ut i världen. De bor hemma hos scouter,
blir guidade av scouter och får vänner för livet. Naturligtvis besöks Sverige av
scouter året runt, som gärna vill komma i kontakt med lokala scouter, få bo i en
scoutstuga, få tips om vart man kan hyra en kanot, få hjälp med språket och Home
Hospitality. Känner du att du vill vara med och ta emot scouter på hemmaplan, att
verkligen ha en internationell upplevelse? Då kan du gå med i något av de Reception
Team som finns. Just nu finns det Reception Team i Stockholm, Göteborg, Malmö
och Västerås. Kanske vill du starta ett nytt? Eftersom de flesta kontakter tas med
kansliet förmedlar vi kontakter. Hör av dig till kansliet om du vill komma i kontakt
med någon av dem som är aktiva eller har frågor.
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Vänskapsmärket
Svenska Scoutrådets Vänskapsmärket delas ut till dem som genomför uppgifterna
nedan. Det passa utmärkt att arbeta med det här märket i samband med en resa!

För att erhålla märket måste:
•
Minst 2 olika förbund mötas
•
Minst 3 scouter/förbund delta

•
•

Ett antal uppgifter lösas (se nedan)
En redovisning av mötet och aktiviteten skickas in till
Scoutrådet

Svenska

Uppgifter:
•
Berätta för varandra om era förbund, distrikt, kårer, avdelningar eller patrul
ler, hur många ni är, om ni har några speciella traditioner, vad ni brukar göra
när ni är på läger osv.
•
Överlämna en liten vänskapsgåva, t.ex. ett kårmärke eller något annat som är
speciellt för ert förbund, distrikt, kår, avdelning eller patrull.
•
Genomför en aktivitet eller dela en upplevelse, t.ex. lek och sjung, gå ut på
hajk, gör ett hantverk, skriv en debattartikel, gör något för folket på orten
(ASSIST).
•
Gör en kort sammanställning om vilka som deltagit, från vilka förbund och
vad ni har upplevt och gjort tillsammans.
•
Utse en kontaktperson som skickar in redogörelsen till Rådet och som
mottager och delar ut märkena.
Att tänka på:
•
Man kan mötas på förbunds-, distrikts-, avdelnings-, kår- eller patrullnivå, så
länge som kraven ovan uppfylls.
•
Märket är till för både scouter och ledare.
•
Gör scouting synlig. Bestäm t.ex. att ni ska mötas symboliskt på en bro, eller
annan känd plats i samhället och se till att lokalpressen är där.
•
Låt inte samarbetet avstanna när ni genomfört vänskapsaktiviteten utanfortsätt att träffas och hitta på kul aktiviteter tillsammans, kanske en hajk eller ett
läger.
•
Försök att hitta likheter hos varandra istället för olikheter.

•

Redogörelsen kan göras på en massa olika sätt, t.ex. collage, målning, video,
text, urklipp ur en tidning ( kanske ett där ni har skrivet en artikel om ert
möte). Låt fantasin och kreativiteten flöda!

Beställa märken: Märkena, som är pins, kostar 10:- plus porto. Portofritt vid beställning av 10 märken.
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Internationellt på hemmaplan...
Går det verkligen att göra programpass inom den internationella dimensionen?
Svaret är ja, självklart! Det finns massor med material och idéer hos förbunden, och
garanterat hos grannkåren och distriktet. Du kan också vända dig utanför scoutvärlden och ta hjälp av material som FN, Rädda Barnen och Röda Korset har. Hos de
olika scoutförbunden hittar du material om den internationella dimensionen. Du kan
köpa deras program genom varje förbunds scoutshop. På Svenska Scoutförbundets
hemsida (www.ssf.scout.se) kan du ladda ner material gratis. De har ett programmaterial, som heter ”Internationella Mappen”. I den hittar du, förutom en massa bra
idéer, även ett adressregister till andra organisationer som kan hjälpa till med idéer.
När du har kollat i den här broschyren och känner att du vill ha mer information om
internationell och svensk scouting, då kan du kolla på www.scout.se/ssr. Där hittar du
ett material som heter ”Scouting - en världsrörelse”, som kan ge dig lite mer fakta
som kan underlätta när du vill sprida information om den internationella dimensionen.

...Nordiska Aktivitetsmärket
Lär dig nya saker om nordiskt scoutliv, friluftsliv,
kultur och samhälle samtidigt som du reflekterar
över det du redan vet! Programmaterialet, som
passar för nästan alla åldrar, omfattar en programbok, en kokbok samt ett märke. Materialet beställer
du från ditt förbund!

...Mines!
Ett fantastiskt material (film, instruktionsbok och affischer) som syftar till att öka vår
medvetenhet om anti-person minor. Idén kommer ursprungligen från scouter i
Genève och materialet har tagits fram av WOSM och WAGGGS i samarbete med
Handicap International. Programmet tar ca 3 timmar att genomföra och är anpassat
till 60-100 personer. Låna det hos ditt förbund eller hos SSR, eller köp det av
SCORE (www.scout.org).
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...Our Rights – Our
Responsibilities
Efter varje världskonferens har WAGGGS ett
tema för de kommande tre åren. Our Rights –
Our Responsibilities är namnet på det arbete som
pågår inom WAGGGS just nu. Programmet
består av sex delar, som alla berör ett ämne,
exempelvis ”Rätten att vara lycklig” och ”Rätten
att få lära sig”. Programmet är mycket bra och
innehåller både bakgrundsmaterial och konkreta
tips för aktiviteter i avdelningen. Mer information om materialet hittar du på WAGGGS hemsida, hos ditt förbund och hos Svenska
Scoutrådet. Ta chansen att vara med i ett världsprogram!

...andra programmaterial från
WAGGGS
Programmaterial från tidigare treårsperioder och andra
teman finns på deras hemsida och hos Svenska Scoutrådet. Du kan arbeta med ”Creating Peace World Wide”,
”HIV/AIDS”, ”Prevention of Adolescent Pregnancy” och
mycket annat!

...Internationella kurser
Varje år erbjuder de två Europaregionerna en rad intressanta seminarier som du som
svensk ledare kan delta i. Ämnesområdena är aktuella och vitt skilda. Utbudet för år
2004 presenteras under hösten, se www.scout.org/europe och
www.wagggseurope.org - och fråga SSR....

Arrangemang utomlands - www.scout.se/arr
Varje år sker en massa läger utomlands och många av dem bjuder in svenska scouter.
På följande sidor hittar ni information om de läger som vi fått inbjudningar till. Hela
tiden kommer det in ny information om arrangemang som är på gång, så allt är inte
med här. Du kan också kolla på WOSM, www.scout.org, och WAGGGS,
www.wagggsworld.org, hemsidor, som båda två har en särskild avdelning med
internationella evenemang.
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STORBRITANNIEN
YorJamJamboree, 7 – 15 augusti 2004, Sheffield
Det här är den andra internationella jamboreen som South Yorkshire County Scout
Council organiserar. Lägret är öppet för flick- och pojkscouter från hela världen och
kostnaden är 100 Pund (mat ingår inte). Scouter från 10 år är välkomna att delta. För
mer information: members.aol.com/yorjam2004/ . 1 februari är sista anmälningsdag.

Poacher 2004, 31 juli – 7 augusti 2004, Manchester
Scouter mellan 10 – 16 år är välkomna till Lincolnshire Show Ground för ett spännande läger, arrangerat av flickscouterna. Lägret erbjuder Home Hospitality för er
som vill passa på att lära känna andra scouter som ska eller har varit på lägret.
Kostnaden är 90 Pund, och då ingår inte maten. Sista anmälningsdag är i mars, kolla
in http://www.poacher2004.org.uk/ för mer information.

WS2004, 31 juli – 7 augusti 2004, West Sussex
Det här lägret är det sjunde internationella lägret som flick- och pojkscouterna i West
Sussex arrangerar. Massor av spännande aktiviteter lovas och gott om möjligheter att
träffa scouter från andra länder. Lägret har en bra hemsida som du hittar på
www.ws2004.co.uk. Man räknar med 2000 deltagare och alla scouter i åldern 10 –
18 är välkomna.

Ayrwaves 2004, 31 juli – 7 augusti 2004, Ayshire
Flickscouterna i skottland bjuder in till läger och alla flickor i åldern 10 – 15 är välkomna. Kostnaden är 125 Pund och en massa spännande aktiviteter utlovas.
www.ayrwaves2004.co.uk

NEDERLÄNDERNA
Nationale Jamboree, 25 juli - 5 augusti 2004, Boxtel
Åk på nederländernas andra förbundsläger! Man räknar med 5000 deltagare, i åldern
11 - 17, varav en tredjedel är internationella gäster. Temat är ”More2Explore” och
kostnaden 197,5 € (inklusive mat och aktiviteter). Sistan anmälningsdag är 1 september 2003. www.nationalejamboree.nl

ÖSTERRIKE
4anaund Wachau 2004, 3 – 12 augusti
2004, Krems
Ta chansen att åka på läger tillsammans med 3500
andra scouter. Det här är ett arrangemang som har
som motto att man ska lära känna varandra och
träffa många nya människor. Alla scouter i åldern
10 och 20 år är välkomna och lägret kostar 210 € om man anmäler sig innan 31 mars,
därefter blir det dyrare. Preliminäranmälan ska göras innan den 30 september, efter
det blir även den dyrare. Kolla in lägrets hemsida på www.4anaund.at/
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FRANKRIKE
Bécours 2004, 23 – 30 juli 2004, Millau
Scouter i Frankrike, Èclaireuses Èclaireurs de France, välkomnar alla scouter i åldern
15 – 20 år. Beroende på när man anmäler sig, så kostar lägret 250 – 300 euro. Lägret
har fem teman där den internationella dimensionen är väldigt viktig, de kallar det för
”2nd World Solidarity Camp”. Lägret kommer att äga rum vid deras nationella scoutcenter. För mer information kolla in www.eedf.asso.fr

DANMARK
Blå Sommer 2004, 16 – 29 juli 2004, Aabenraa
Det är återigen dags för Det Danske Spejderkorps att ha
förbundsläger. Denna gång har men delat upp lägertiden så
att scouter i åldern 16 – 23 är välkomna hela tiden, och
scouter i åldern 6 – 15 är välkomna den 20 – 29 juli. Man
räknar med 20 000 gäster och lägret kostar 1175 DDK. Mer
information finns på www.blaasommer.dk och sista
anmälningsdag är 1 december, 2003.

LÄGER I VÄRLDEN
24th Asia-Pacific Jamboree, 5 – 11 augusti 2004, KOREA
En av WOSMs sex regioner välkomnar alla scouter i åldern 12 – 18 att komma på
läger. Platsen för arrangemanget är densamma som användes för den 17
Världsscoutjamboreen. Kostnaden är 150 US $ och då ingår mat, tält, matlagningsutrustning, aktiviteter, transport till och från flygplatsen. Det är möjligt att få Home
Hospitality om man vill stanna längre i Korea.

Discovery 2004, 9 – 18 juli 2004, KANADA
Om du är född 1987 – 1992 och tjej kan du ta chansen att åka till Kanada på deras
flickscoutläger. Arrangemanget kommer att äga rum i delstaten Sasketchewan, som
firar att de varit en del av Kanada i 100 år. Kostnaden är 3 500 kanadensiska dollar
för en patrull med 10 stycken. Intresseanmälan ska vara inne senast den 1 september.
Kolla in www.girlguides.sk.ca/doscovery.html för mer information.

SOAR 2004, 24 – 31 juli 2004, Kanada
Flickscouterna i British Columbia håller ett läger under 2004 med ”västern”-tema.
Endast flickor är välkomna och deltagarna ska vara i åldern 12 – 16. Intresseanmälan
ska göras i september och definitivanmälan senast den 5 januari. Kostnaden är 275
kanadensiska dollar per person och då ingår mat, aktiviteter, t-shirt. Deras hemsida
har mer information: www.bc-girlguides.org/04events/04SOAR2004frontpage.html.
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12th World Scout MOOT - TAIWAN
I Juli/Augusti 2004 är det dags för 12th World Scout Moot - Taiwan.
Den Svenska kontingenten åker först till den tropiska ön Borneo för
några häftiga dagar bland regnskogar och hav. Därefter åker vi vidare
till Mootet på Taiwan.
Preliminära datum för resan är v.29-33 2004.
Ett Moot är ett scoutläger för lite äldre scouter och funktionärer. Det är
ett tillfälle att lära känna andra kulturer och stärka de internationella
broarna mellan olika nationaliteter. Ta chansen och följ med till
Mootet på Taiwan, du kommer garanterat att möta människor och
uppleva tillfällen du aldrig kommer att glömma.
Är du mellan 18-26 år (född 1978-1986) under arrangemanget kan du
åka som deltagare. Men det finns också möjlighet för dig som är äldre
att åka som funktionär. Du kan redan i dag anmäla dig på hemsidan.
Anmälan är dock inte fullständig förrän du betalat in den första delbetalningen på 6 000 kr till pg 629 17 18-2. Avgiften beräknas till 24
000 kronor.
Mer information finns att hämta på www.taiwan.scout.se. Du kan även
e-posta info@taiwan.scout.se
Häng med !!!

8

BER
M
E
T
P
E
S
5
SDAG 1
G
N
I
N
L
Ä
M
SISTA AN
Expedition Bangladesh ”En scout stödjer världen”
För dig som är scout eller scoutledare över 20 år. Du har chansen att:
·
… upptäcka ett av världens fattigaste, men kanske också grönaste länder,
·
… lära känna och jobba tillsammans med scouter från Bangladesh och
Sverige,
·
… uppleva scouting på ett nytt sätt,
·
… knyta kontakter för livet.

Allt detta får du vara med om, om du deltar i BASCOP, ett samarbetsprojekt mellan
Bangladesh Scouts och Svenska Scoutrådet. Projektet är tänkt som ett utbyte där
deltagarna från de båda länderna ska få möjlighet att både utbildas och jobba
praktiskt tillsammans och att dela med sig av sina erfarenheter som scouter och
scoutledare.

Kring nyår 2003 – 2004 kommer 30 – 40 svenska scouter och scoutledare över 20 år
att resa till Bangladesh för att under ca två veckor delta i projekt i byar på landsbygden. Beroende på behoven i de olika byarna kommer man där att jobba med alltifrån
att sprida information om hygien, kost, mödra- och barnavård, till att bygga latriner,
plantera träd och märka ut arsenikförgiftade brunnar. Allt detta gör man tillsammans
med bangladeshiska scouter och lokalbefolkningen. I varje by där man genomför ett
projekt startas det upp en scoutkår som kan se till att arbetet fortgår efter projektets
slut. I anslutning till projekten i byarna kommer de svenska deltagarna också att få
bo i familjer och åka på en del sightseeing.

Projektet i Bangladesh kommer att vara i två veckor och efter det finns möjlighet att
göra en tilläggsresa på en vecka till Goa i Indien. I denna resa ingår bara resa och
hotell. Du bestämmer själv över din vistelse där.
Pris (Obs: ca-priser):
Projektet i Bangladesh:
Tilläggsresa till Goa:

ca 18 000kr (resa + boende + projektet i Bangladesh)
ca 3 000kr (resa + hotell)
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Explorer Belt Frankrike och Irland 2004
Vad är då EB? Explorer Belt är något annat en vanlig
turistresa. Det är ett sätt att lära känna ett annat land dess historia, kultur, språk och inte minst dess befolkning. Expeditionen börjar redan under våren med att
deltagarna löser ett antal uppgifter som syftar till att
man skall få en grundläggande kännedom om landet
man skall resa till samt att man friskar upp sina
kunskaper om Sverige för att kunna diskutera med de människor man träffar under
vandringen. Den viktigaste, jobbigaste och roligaste delen av Explorer Belt är
vandringen.

Vandringen sker i par under tio dagar. Under dessa dagar får man klara sig helt på
egen hand. Paren startar på olika platser, varifrån man vandrar minst 16 mil innan
man går i mål. Under vandringen sover man huvudsakligen i tält och lagar maten på
medhavt stormkök. Två gånger under vandringen skall paret ta kontakt med ledarna
vid s k ”Check-points”. Under vandringen får paret uppgifter att lösa. Vad som
händer exakt under dagarna efter vandringen är svårt att säga så här i förhand
eftersom det beror på vilka kontakter och vilken hjälp vi kan få från värdlandet.
Slutligen delas själva Explorer Belt, ett läderskärp med speciellt spänne, ut till
dedeltagare som genomfört expeditionen enligt Explorer Belts regler och mål.

Tycker du det låter svårt? Det är det, men de flesta som genomfört EB genom åren
har fått sina bälten. Tveka inte. Anmälningsblanketter beställer du hos SSR. Rätt att
delta har scouter födda 1984 - 1988. Du kan anmäla dig själv eller tillsammans med
en parkamrat (ej mixade par). Du väljer en av expeditionerna, och kan välja den
andra expeditionen som ett andrahandsval.

Anmälan görs på särskild blankett och skall vara Svenska Scoutrådet tillhanda
senast 1 februari. Likaså skall då anmälningsavgiften på 500 kronor ha inkommit till
det på anmälningspapperet angivna postgirokontot.

Preliminära datum för båda expeditionerna är avresa 12 juni och hemkomst 7
juli.
Preliminär kostnad 7 900 kronor.

www.eb.scout.se
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Expedition Viking

Är du över 20?
Lockar Alperna, vandring och ostfondue?
Vill du besöka världsscoutcentren Kandersteg och Our Chalet?
Svenska Scoutrådet har som mål att genomföra en Expedition Viking i Schweiz under 2004. Om du deltar i Expedition Viking får du goda chanser att lära känna ett land, får
prova på att vandra i Schweiz och att uppleva internationell
scouting på WOSMs enda världsscoutcenter och ett av
WAGGGS världscenter. Kandersteg International Scout
Centre och Our Chalet ligger så nära varandra att det går att
vandra över berget för att komma till det andra centret. Här
möts varje år tusentals scouter från hela världen. Varför inte
slå två flugor i en smäll och delta i ett spännande arrangemang samtidigt som du får uppleva två fantastiska internationella mötesplatser? Anmäl ditt intresse till Svenska
Scoutrådets kansli.
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Är du 12, eller äldre?
Vill du följa med till
Finland?
Svenska Scoutrådet
planerar att anordna
en resa till Finlands
femte Finnjamboree.
Information om kostnad och hur vi i
Sverige ska arrangera
vår resa kommer under hösten.

Vad är Tarus?
Tarus är den femte Finnjamboreen, Finlands Scouters internationella jamboree. Cirka
12 000 finländska scouter och över 1000 deltagare från
utlandet väntas delta i jamboreen.
Var är Tarus?
Tarus kommer att hållas i Padasjoki, en
kommun med nästan 4000 invånare
nära Lahtis. Padasjoki ligger vid sjön
Päijänne, ca 150 km från Helsingfors. I
närheten av lägerområdet finns det flera
mindre sjöar.
När är det?
Tarus hålls mellan den 28 juli och den 5
augusti 2004.
Vem får delta i lägret?
Alla som är patrullscouter i sin egen kår
och äldre scouter får delta i Tarus.
Arrangeras Home Hospitality?
Ja, home hospitality på 3-4 dagar ska
arrangeras för alla internationella gäster
som vill delta i det. Finländska scouter
kan ställa upp som värdar.
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- Möt scouting i Malawi genom workshops och aktiviteter
- Upptäck djur och natur i Afrikas ”varma hjärta”
- Delta i 5th African Jamboree i Mozambique
- Lär dig mer om hur scouting jobbar med samhällsansvar
- Upplev Swaziland med scouterna som värdar
Vad är Expedition ”Möt Afrika”?
Gemensam förträff för hela gruppen, prel. 21-22 augusti 2004.
Därefter tre månaders förberedelser i mindre grupper innan
avresan till Afrika:
En vecka i Malawi med utbyte med lokala scouter i form av
workshops om ledarskapet i scouting och/eller praktiskt arbete på
deras nationella lägergård. Gemensamt julfirande vid Lake
Malawi. Deltagande som funktionär på 5th African Jamboree
i Catembe nära Mozambiques huvudstad Maputo. Vi planerar och
genomför programaktiviteter på lägret. Lägrets datum: 27 dec - 7
jan. En vecka i Swaziland där vi också har utbyte med lokala
scouter samt tittar på vilda djur. Hela gruppen ska ta aktiv del i
planering och genomförande av aktiviteterna i alla tre länderna.
Deltagare: Svenska scouter födda 1985 och tidigare, som är
intresserade av att utveckla afrikansk scouting genom att dela med
sig av sina erfarenheter. Deltagandet kräver att man är beredd på
att delvis själv ta ansvar för sin resa, såväl praktiskt som
upplevelsemässigt. Deltagarantalet är begränsat till 40 personer.
Kostnad: Avgiften innefattar resor, boende, lägervistelse, administration samt vissa måltider. Var beredd på en avgift på ca 25
000 kr. Visum, vaccinationer, försäkringar ingår ej. Definitiv
avgift meddelas före anmälningstidens utgång. Avgiften betalas i
tre olika omgångar under 2004.
Preliminära datum: Utresa ca 15 december 2004. Hemresa ca
15 januari 2005.
Anmälan: Definitivanmälan senast 30 november 2003. Skicka
gärna intresseanmälan till kerstin@aronsson.a.se så kan du få mer
information samt en anmälningsblankett.
Ytterligare resa?: Vår resebyrå kan hjälpa dig med fortsatta
resor när vår grupp skiljs åt……
Information:Kerstin Aronsson (kerstin@aronsson.a.se) &
Magnus Fahleryd (m.fahleryd@swipnet.se)
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Expedition Himalaya 2005
Dags för högre höjder!
Om du är över 20 kan du ta chansen att genom scouting uppleva Himalayas berg och
fantastiska miljö! Resan kommer att gå av stapeln hösten 2005 och målet med resan
är att ge svenska scouter
•
•
•

en scout- och naturupplevelse utöver det vanliga;
inblick i kultur och levnadsförhållanden i den indiska delen av Himalaya;
insikt i sin egen förmåga att fungera i grupp under pressade förhållanden.

Arrangemanget startar med en förberedande vandring i de svenska fjällen, sedan är
det dags för en vandring till baslägret på Kanchenjunga, världens tredje högsta berg.
Resan kommer också att ge möjligheter till kontakt med lokalbefolkningen och, om
det går att ordna, även lokala scouter.
Se till att läsa på www.scout.se och i Redo, så får du uppdaterad information om
anmälningstider, priser och program för arrangemanget.

European Scout Jamboree 2005
World Scout Jamboree 2007
Självklart kommer Sverige att delta i nästa världsjamboree, som kommer äga rum i
England 2007. Svenska Scoutrådets Arrangemangsgrupp håller för fullt på att
planera Sveriges resa. Till 2005 kommer kårer, grupper, avdelningar kunna anmäla
sig som en grupp och kontingentledningen kommer att hjälpa till och bidra i viss
mån. Arrangemanget är öppet för alla scouter i åldern 11 - 18 år.
”One World, One Promise” - så lyder temat för den 21:a världsjamboreen. En
jamboree är ett stort läger för scouter i åldern 14 - 18 år. I England 2007 räknar man
med 40 000 deltagare! Det kommer bli ett fantastiskt arrangemang som inträffar 100
år efter att scoutrörelsen startade. Du kan följa med som scout, avdelningsledare eller
funktionär. Arrangemangens hemsidor har mer information och kolla på
www.scout.se under hösten för att få senaste nytt om dem svenska resorna.

www.scouting2007.org
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www.eurojam.org

...Europe for You!
För dig som är mellan 16 och 22 har det Europeiska WOSM-kontoret tagit fram ett
program som heter ”Europe for You!”. Idén med programmet är att det ska hjälpa
scouter att resa utomlands, träffa andra scouter och att arbeta i projektform. Programmet består av tre delar och du hittar information om alla delar på

www.scout.org/europe/foryou/

...EuroSteps
Hur gör man ett projekt med sina scoutkompisar? Under hösten kommer information
att läggas upp på hemsidan. Där kommer du att hitta allt från bra lägergårdar att
besöka och vad man ska tänka på när man reser utomlands till hur en projektplan ser
ut och varför man ska göra en utvärdering.

...Where to Stay in Europe
En guide med över 300 lägergårdar och lägerplatser i Europa som man som scout
kan använda sig av när man är ute och reser eller kanske vill göra ett läger utomlands.

...European Scout Voluntary Programme
Ett fantastiskt sätt att ta sig ut i världen och lära känna nya kulturer är att arbeta som
volontär på en lägergård. Här hittar du ett flertal scoutcenter dit du kan åka och
jobba. Om du deltar i programmet kan du få en del av resan betald, då krävs bland
annat att du är 18 - 30 år gammal, arbetar minst 4 veckor och gör en utvärdering av
din tid på scoutcentret.

...Arbeta utomlands som scout
Det finns även andra lägergårdar dit man kan åka och arbeta som scout. Svenska
Scoutrådet håller just nu på att uppdatera och förnya den information som finns om
att arbeta utomlands som scout. Kontakta kansliet så skickar vi materialet, håll också
utkik på hemsidan.
Några av de lägergårdar man kan arbeta på är så kallade världscenter och på deras
hemsidor hittar du mer information.
WOSM
Kandersteg (www.kisc.ch) i Schweiz
WAGGGS
Our Chalet (www.ourchalet.ch) i Schweiz;
Pax Lodge (www.paxlodge.org) i England;
Sangam (www.sangamwagggs.org.uk) i Indien och
Our Cabaña (www.ourcabana.org) i Mexiko.

15

Sök stipendium och bidrag!
Ta dig tiden och lär dig söka bidrag. Det lönar sig! Ett bra ställe att hitta förslag på
fonder och projektbidrag man kan söka är Ungdomsstyrelsens hemsida
www.ungdomsstyrelsen.se. Där finner du under Stöd & Bidrag bland annat en
förteckning på fonder och stiftelser. Det finns en mängd fonder som man kan söka
bidrag från vid projekt utomlands.
Hör också med ditt scoutförbund, din kommun, skola, församling och lokala organisationer om de kanske har något stipendium som du kan söka. Ett tips är att låna
böcker på biblioteket om fonder. Fråga andra som du vet lyckats efter bra tips och
formuleringar.
En enkel och bra bok som praktiskt berättar om hur man söker bidrag och fyller i
ansökningar är ”Stipendieboken” av Lennart Elbe och Rune Nilsson, ISBN 9188528-36-7.Nedan följer två exempel på användbara stipendium i internationella
scoutsammanhang.

Folke Bernadottes Minnesfond
Stipendium ges till utlandsresor - för deltagande i t ex läger och för biståndsarbete.
Övre åldersgräns är 35 år. Ansökan sker på speciell blankett och skickas till Svenska
Scoutrådet senast den 1 februari för resor som påbörjas april–november. För resor
som påbörjas december-mars kan man söka bidrag under hösten. Blanketten ska då
vara hos SSR senast den 15 september. För mer information, kontakta SSR eller titta
på minnesfondens hemsida www.come.to/folke.bernadotte.minne.
Om du åker på arrangemang i Svenska Scoutrådets regi, till exempel Explorer Belt
och World Moot, kan du inte söka från denna fond, eftersom ledarna för dessa
arrangemang söker bidrag centralt, vilket räknas med i budgeten.

Kung Gustaf V:s 90-årsfond
Fonden vill uppmuntra internationellt ungdomsutbyte. Bidrag lämnas för:
1. Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyten mellan ungdomsorganisationer/föreningar i Sverige och andra länder. Kontakterna kan avse gemensamma kurser och möten men också besök av ungdomar i respektive länder. Meningen är att ungdomarna ska få träffa varandra ”i vardagen” samt själva arbeta med
den verksamhet projektet avser.
2. Ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet (internationellt
ungdomsutbyte). Bidrag kan ges till ”home hospitality” i anslutning till läger under
förutsättning att det ingår i ett långsiktigt samarbete.. Observera att bidrag inte kan
ges till enskilda personer. Ansökan görs på en speciell blankett, som kan fås från
SSR eller via fondens hemsida, www.gv90.a.se. Där finns ytterligare information om
fonden. Ansökan sänds till ditt scoutförbund senast 15 februari.
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Home Hospitality
Här följer nu några sidor med information om Home Hospitality som är en del
av ett dokument som Svenska Scoutrådets Arrangemangsgrupp tog fram förra
året. Home Hospitality är ett mycket bra sätt att lära känna en ny kultur. Hoppas
att det kan inspirera dig och din avdelning/kår eller att det kan hjälpa dig inför
året som kommer. Hela Home Hospitality-dokumentet finns att ladda ner från
www.scout.se/ssr.
Vad roligt att du funderar på Home Hospitality! Ni har nu möjlighet att ta er an en
spännande utmaning – att vara värd för en utländsk scoutgrupp som kommer till
Sverige. Att vara värd kan ge er och era gäster en spännande internationell upplevelse och långvarig vänskap. För att hjälpa er i planeringen och omtanke, som är
viktiga i detta sammanhang, har vi satt samman denna lilla hjälpreda. Hjälpredan är
till stora delar lånad från DDS, Det Danske Spejderkorps. Hjälpredan vill vara en
hjälp för er som är värdar för utländska scout före eller efter ett läger, för familjer
som ska har en eller flera utländska scouter boende hos sig några dagar. Man kan inte
få all kunskap genom att läsa men vi vill ge er lite tips och idéer, så att både ni och
era gäster får ut så mycket som möjligt av besöket.
UTMANING!
Det är inte alltid så lätt att arrangera vistelser hemma hos våra scouter. Det är många
som är rädda för språket, utrymmet hemma och program under veckan, maten och
åldern kanske inte alltid är den samma som på den egna scouten. Men alla eventuella
besvär uppvägs mer än väl av nöjet och erfarenheterna av mötet med andra kulturer
och av att få nya vänner. När ni planerar hur scoutgästerna ska bo, tänk på att om ni
placerar dem två och två, blir det lättare att kommunicera – de hjälper varandra. Två
scouter från samma land kan underhålla sig själva. Ett sämre alternativ, men en
tänkbar lösning, är att förlägga hela eller delar av gruppen i er scoutlokal. Då krävs
det att ni ägnar dem tid och uppmärksamhet samt hjälper dem med tillagning av
maten
FÖRTRÄFF
Det kan vara en hjälp att samla era scouter och deras föräldrar före lägret och gå
igenom program och tips för Home Hospitality. Den lokala turistbyrån kan hjälpa
mer med lämpliga utflykter men det viktigaste är att låta gästerna uppleva den
svenska vardagen. Tänk på att en ny kultur, ny mat, ny säng, nytt språk tar mycket på
energin, planera därför inte in ett fullspäckat program. Det är viktigt att man ger tid
till eftertanke. Det är också viktigt att man planerar in en träff där hela gruppen kan
träffas. På så vis kan de svenska scouterna utbyta sina erfarenheter, och gästerna får
tid att ventilera alla händelser, likheter och olikheter de mött. Detta forum är även
bra så att man kan lösa eventuella problem.
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ALLMÄNT
Oavsett om era gäster kommer från Polen, Island eller Ghana är många saker i den
svenska vardagen främmande för dessa scouter. Vi kommer från olika kulturer och
det är dessa skillnader som gör internationella upplevelser så spännande. Men det
kan också uppstå missförstånd och problem om vi inte tar hänsyn till dessa skillnader. Det kan vara språk, matvanor, religion, tidsuppfattning, normer och värderingar.
Våra gäster är här främst för att uppleva lägret, Sverige och det svenska samhället.
Emellertid finns det en mängd saker vi måste ta hänsyn till.
SPRÅK
Att vi inte talar samma språk kan verka som ett problem, men man kan komma långt
med teckenspråk, lekar och bilder. Men, det kan mycket väl vara så att ingen av
scouterna kan kommunicera på engelska, även om de flesta svenska scouter pratar
bra engelska. Det kan vara en god idé att ta med ett blädderblock på vilket alla kan
teckna och berätta och där grupperna kan samlas för att diskutera gemensamma
angelägenheter.
MÅLTIDER
I många länder och i många scoutförbund är det närmare eller längre mellan scouting
och religion än det är hos oss. Hinduer äter inte nötkött, muslimer och judar inte
griskött och många katoliker äter inte kött på fredagarna. Fråga era gäster om ni behöver ta några hänsyn, som vi i grupper tar hänsyn till barn med annan religion eller
allergier. Det är lika självklart att ni ska servera vanlig svensk mat – det är ju också
en del av de stora upplevelserna som gästerna får, men var beredd på att maten inte
alltid passar dem, speciellt inlagd sill, filmjölk och isterband. Tider för måltider kan
också vara andra, vi är vana att äta middag vid sen eftermiddag eller tidig kväll. I
vissa kulturer äter man inte middag förrän klockan 21 på kvällen, var beredda på att
gästerna kan bli hungriga igen, och behöva en extra smörgås innan man vant sig vid
de nya tiderna.
TID
Att komma i tid, anses vara väldigt viktigt i vår kultur, det kan rentav ses som mycket
oartigt att komma för sent till ett planerat möte. Detta är emellertid något som skiljer
sig åt i olika kulturer. Var beredd på att allt inte kommer gå som man tänkt och att
klockan två för oss är 14.00, medan det kan vara 14.15 eller varför inte kvart i tre för
någon annan…
RELIGION
Att be bordsbön före en måltid kan vara en vana hos era gäster, det kan vara normalt
att morgonsamlingen har ett religiöst innehåll och det kan vara ett måste med
söndagsgudstjänsten. Det är viktigt att ni kommer överens med era gäster hur de vill
ha det.
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SAMTALA
Överhuvudtaget kan man säga att det är ett gott råd att ni pratar med varandra. Ta
reda på gästernas förväntningar och deras planer. Ge dem valmöjligheter – många är
oftast för hövliga för att säga ”nej tack” till de saker de inte är intresserade av.
INNAN NI TRÄFFAS
Innan lägret är det en fördel att ni skriver brev till er grupp. Berätta om er kår/patrull,
hur många ni är, hur gamla ni är, vad ni sysslar med, om er scoutvardag och kanske
lite om det program ni planerat för era gäster. Fråga om det är något speciellt de vill
se och berätta lite om hur ni kommer att organisera er under lägret. Har ni hemsidor
så skicka över adresserna så de kan se vem ni är – strunt i att den är på svenska. Det
kommer att ge dem en uppfattning av er så varför inte skicka foto och kassettband
där ni sjunger. På så sätt känner ni varandra redan innan ni möts för första gången
och era gäster är förberedda på vad som väntar dem.
EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN
De ekonomiska förhållandena för de utländska gästerna kan skilja sig ganska mycket
jämfört med hur vi har det i Sverige. Detta gäller speciellt våra gäster från östra Europa och från de länder som benämns U-länder. De har kanske inte speciellt mycket
fickpengar med sig och därför är det viktigt att ni kommer överens i gruppen och
med den gästande gruppens ledare om vem som står för kostnader vid entréer, glass
med mera.
FÖRSÄKRINGAR
Alla kan skada sig, eller råka skada andra. Om oturen skulle drabba någon är det
viktigt att gästerna har en olycksfalls- och reseförsäkring. Medborgare i Norden och
EU har i vanliga fall försäkringsskydd genom hemlandets sjukförsäkring, men det är
viktigt att ni under alla omständigheter frågar hur försäkringsskyddet är för era gäster. De flesta större läger uppmanar oftast till att gästerna ska ha ett fullgott försäkringsskydd när de kommer till Sverige, men det skadar aldrig att extrakolla.
VISUM
Ta noga reda på när gästerna önskar Home Hospitality, när de kommer och när de
åker. Om era gäster kommer från ett land där det krävs visum för vistelsen i Sverige
är det viktigt att datumen stämmer för uppehållet i Sverige på visum och flygbiljett.
TRANSPORT
Gästerna blir säkert glada om ni kan åka tillsammans från eller till lägret, eller om ni
kan hjälpa till med vägbeskrivningar och dylikt. Kolla vad dem kan tänkas behöva
för hjälp.
LÄGERUTRUSTNING
Det krävs ofta, för oss svenskar, ”vanlig” lägerutrustning för att delta i läger. Det är
viktigt att gästerna får klart för sig om vad som kommer att behövas. Det gäller också
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för er som grupp i samarbete med lägret att ni bestämmer om ni kan hjälpa till med
utrustningen eller om gruppen måste ta med allt från sitt hemland. Var noga med att
kommunicera detta till gästerna, använd gärna bilder för vara säkra på att budskapet
går fram.
UNDER LÄGRET
Alla läger är olika, men det är att rekommendera att gästerna får delta i alla aktiviteter och vara deltagare på samma villkor som alla andra. Kanske kan man ta tillfället i
akt och ha ett för dem typiskt lägerbål, eller ge möjligheter så att de kan laga en traditionell måltid. Det är viktigt att alla får chansen att se och visa upp sin kultur.
Gruppen/lägret bör tänka på om ett faddersystem kan vara något som passar bra. Det
kan underlätta för både lägret och de internationella gästerna om man alltid vänder
sig till en person, och att lägret har en person som känner till de internationella grupperna lite bättre. Se till att ALL information går fram till gruppen, det kan gälla
mattider, städning av toaletter, etc. Om man arbetar tillsammans blir man fortare
vänner. Fortsätt att föra en dialog och prata hellre om de saker som kan verka konstiga. Om alla kan prata om skillnader, kan man förstå bakgrund till värderingar och
troligtvis förstå varför man ser samma saker så olika. Det är också det här som ger en
extra dimension till den internationella upplevelsen och som man lär sig mycket av.
Om det är ett större läger kan det vara bra att ha ett internationellt tält, där alla utländska gäster, eller scouter från olika delar av landet, kan ha en utställning, dit alla
kan komma och läsa och se på information och material från olika länder. Det kan
vara i anslutning till ett café eller ha bord så att man kan träffas och prata över lite
kaffe eller saft…
SWOPPING
Att byta sydda märken av olika slag, lägersymboler, handdukar och liknande är
mycket populärt var helst scouter från olika länder samlas. Det är bra om era scouter
är förberedda för detta genom att ta med extra märken. Märkena behöver inte vara de
allra nyaste, saker från gamla distrikts- och kårläger fungerar lika bra.
EFTER LÄGRET
Om ni haft en trevlig upplevelse tillsammans med era utländska gäster kommer ni
säkert att bli tackade på något vis. Skriv tillbaka och håll den fina kontakten med era
nya vänner vid liv. Kanske kan ni utveckla samarbetet och göra det till er vänkår och
nästa gång kanske ni blir bjudna till deras läger!
HOME HOSPITALITY EFTER LÄGRET
Kom ihåg, att både ni och era gäster är trötta efter lägret, så planera inte för mycket
program. Ni kan vara alldeles säkra på att gästernas första önskan är mat, bad och en
säng, därefter en önskan att få tvätta sina kläder och kontakta sina hem. Låt gästerna
delta i familjens vardagsliv och låt dem hjälpa till med vardagssysslor. De flesta gästerna ger er säkert en liten present efter besöket och då kan det passa med en gengåva som är typisk för er ort. Det är viktigt att er gästgrupp får möjlighet att samlas
vid något tillfälle för sin gemensamma planering.
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Vill du bli arrangemangsledare?!
Svenska Scoutrådet letar alltid efter nya människor som är intresserade av att
arrangera ett arrangemang i Rådets regi. Vi letar efter scouter som har erfarenhet från
att vara ledare, som kanske har varit med på ett internationellt arrangemang och som
framför allt vill ha en utmaning! Många arrangemang är återkommande, exempelvis
Explorer Belt och Sveriges resa till Jamboreer och MOOT, men Svenska Scoutrådets
Arrangemangsgrupp utvecklar gärna nya arrangemang. Om du har någon idé om vad
Svenska Scoutrådet ska erbjuda sina medlemmar är det bara att höra av sig!

...Om DU vill bli arrangemangsledare, vill VI veta:
Namn, kår och förbund.

Ålder, utbildning och vad du arbetar med.

Tidigare scouterfarenheter, referenser och idéer om arrangemanget du
vill köra.

Vilka din svagheter och styrkor är.

Svenska Scoutrådet, Box 801, 169 28 Solna, Fax 08-568 432 99, info@scout.se

Sista sidan

LÄGERINBJUDAN TILL UTLÄNDSKA SCOUTGRUPPER
Till vårt läger år 20….. vill vi bjuda in utländska gäster.
Arrangör: ______________________________________________
Förbund: ______________________________________________
Lägrets namn: __________________________________________
Lägrets tema:
__________________________________________
Lägrets plats:
__________________________________________
Lägrets hemsida:
_____________________________________
Önskad ålder på utländska deltagare:
_______________________
Lägertid: ______________________________________________
( ) Home Hospitality (Praxis är att samtliga utländska gäster erbjuds
Home Hospitality före eller efter lägret)
Kostnad: _______________________________________________
Priset inkluderar: __________________________________________
Närmaste flygplats:
_____________________________________
Närmaste tågstation: _____________________________________
Ansvarig kontaktperson:
_________________________________
Tel och/eller fax dagtid till kontaktperson:
__________________
Denna information kommer att skickas i ett brev till international
Commissioners i samtliga Europeiska och nordamerikanska pojk- och
flickscoutförbund samt till alla WAGGGS’ och WOSMs regionkontor.
Vi kommer även att lägga ut informationen på Svenska Scoutrådets
hemsidor på internet.
( ) Om ni vill att lägret ska annonseras i WOSM’s och WAGGGS’
sammanställningar över kommande arrangemang, sätt ett kryss i rutan.
(Vi kan inte garantera att de tar med informationen).
( ) Om ni kan tänka er att ta emot utländska funktionärer, sätt ett kryss
i rutan.
Detta formulär skickas till Svenska Scoutrådet senast 25 september året innan
lägret ska hållas. Bifoga gärna mer information om lägret.

Svenska Scoutrådet, Box 801, 169 28 Solna, Fax 08-568 432 99, info@scout.se

