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World Scout Jamboree i Korea sommaren 2023 
 

I augusti 2023 samlas återigen tiotusentals scouter från hela världen på en gemensam jamboree. Den 

här gången arrangeras världsscoutjamboreen av scouterna i Sydkorea. Deltagarantalet beräknas bli 

ca 50 000 ungdomar från 167 länder. Från Sverige deltar 2 000 scouter. Det svenska deltagandet sker i 
en gemensam kontingent där hela resan till Korea, rundresa på plats i landet och deltagandet i 

Jamboreen är en del av helhetsupplevelsen. Världens konflikter lämnas hemma, nya vänskapsband 

knyts och varje steg är ett äventyr större än något annat deltagarna kommer få uppleva i livet. Med 

scoutrörelsens värderingar i grunden finns världsscoutjamboreen till för att ge världens ungdomar en 

livsomvälvande upplevelse. 

 

Temat för den svenska kontingenten är ”Min röst – din röst”. Med det vill vi lyfta frågor om 

demokrati, tillit och allas möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, i Sverige och världen.  

 

En världsscoutjamboree är ett gigantiskt fredsmöte där ungdomar från hela världen möts, lär känna 

varandra och utvecklas tillsammans. Scoutings mål är att utveckla unga till dess fulla potential. Varje  

världsscoutjamboree erbjuder unika möjligheter för deltagarna att utmana sig själv och knyta 

kontakter över hela världen. Scourörelsen grundades för över hundra år sedan av Robert Baden 

Powell. En av de deviser vi fortfarande har med oss från den första Jamboreen  1907 i England är  ”If 

you have a brother in every country there will be peace”. En jamboree inspirerar alla deltagare till att 

bidra till en bättre värld och öka ungas inflytande för att förbättra världen. Vi tror på mötet mellan 

unga och att scoutrörelsen kan göra skillnad. Genom att förstå andras perspektiv och förmedla sina 

egna perspektiv och värderingar utvecklar deltagarna världen till det bättre, både under jamboreen och 

när vi kommer tillbaka till Sverige.  

 

Jamboreen pågår 1-12 augusti 2023. Svenska kontingentens resa startar ca en till en och en halv vecka 

före jamboreen, med en rundresa i Sydkorea. Det ingår även två obligatoriska förträffar, en under 

hösten 2022 och en under våren 2023. På jamboreen i Korea får scouter födda tidigast 22 juli 2005 

och senast 31 juli 2009 vara med som deltagare.  
 

Den exakta kostnaden för att delta beror på utvecklingen av priset på flygbiljetter. Nedan listas vad 

som är lägsta och högst möjliga pris. Alla i samma deltagarkategori betalar samma pris. Slutligt pris 

fastslås under våren 2023. Projektets bedömning är att priset kommer sluta i den högre delen av 

spannet.    
 

• Deltagare: 35 600kr - 39 160kr 

• IST med rundresa: 33 000kr - 36 300kr 

• Avdelningsledare: 25 600kr - 28 160kr 

 

Erik Sillen 

Head of Swedish Contingent 

Katarina Hedberg 

Head of Swedish Contingent 

Truls Ekelin 

Head of Swedish Contingent 

   

 


