
Scouternas deklaration Demokrati 100 år 

Scouternas vision är UNGA SOM GÖR VÄRLDEN BÄTTRE och för Scouter är det självklart att engagera 

sig i samhället. Lokalt och globalt samhällsengagemang är en av sju grundpelare i vår pedagogiska 

modell. I arbetet för att utveckla unga till aktiva samhällsmedborgare är träning i demokrati och 

åsiktsyttring en central aktivitet. Vi är övertygade om att det är genom dialog som vi lär oss av och får 

förståelse för varandra. Redan från åtta års ålder börjar vår ledarskapsträning. Genom scouting 

tränas barn och unga i det lyssnande och stödjande ledarskapet.   

I Scouterna testar vi gärna nya demokratiska grepp, och utvecklar på så sätt både oss själva och 

samhället vi och våra medlemmar verkar i. I Scouterna finns demokratin med överallt, i allt från 

Scouternas stämma/årsmöte där representanter för Sveriges 70 000 scouter samlas, till patrullen 

(den lilla gruppen på 5-8 personer från 8 år och uppåt) är scouter gemensamt bestämmer vad de ska 

göra. 

Vi i Scouterna värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri-och rättigheterna och 

rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption 

och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att: 

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratiska värderingar 

• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt 

Detta åtar sig Scouterna särskilt att göra genom att: 

• sprida information om Deklaration för en stark demokrati och verka för att våra lokala 

Scoutkårer ska ta en aktiv del i kampanjen och inspirera kårerna att själva skriva under 

deklarationen. 

• verka för att bredda och öppna upp scoutrörelsen som demokratiskola för ännu fler barn och 

unga! Vi vågar påstå att scouting är världens bästa fritid och vi vill att fler barn och unga får 

uppleva det. Vi bjuder in och välkomnar till att prova på scouting och ser till att det finns 

många olika sätt att vara scout. För att nå ännu bredare fortsätter vi analysera de trösklar 

som finns för att bli medlem och föreslår åtgärder för att trösklarna ska bli lägre. 

• göra det enklare för scouter att mötas över gränser och underlätta internationella utbyten 

som främjar ungas engagemang i globala samhällsfrågor.  

• tydliggöra, sprida kunskap och bygga stolthet internt inom rörelsen om hur betydelsefulla 

Scouterna är som demokratiskola i samhället.  

• genomföra Världsförbättrar-projektet för att öka kunskapen och utövandet av demokrati 

bland scouter i åldern 8-10 år.  Metoder, verktyg och material kommer tas fram till  

Spårarscouter och Upptäckarscouter och till deras ledare.    

• genomföra en hejdundrande Demokratijamboree och årsmöte i Västerås 20-22 november 

2020 med cirka 1000 deltagare och många under 25 år. 

• verka för att ägandeskapet i demokratiska frågor och engagemanget i demokratiska 

processer lokalt ska öka. Scouterna ska driva frågan om ungas förutsättningar att vara en del 

av och påverka genom hela beslutsled på lokal nivå och att unga ska vara en stark röst i 

lokalpolitiska frågor. 

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. 

Scouterna kommer aldrig att ta demokratin för given! 


