
.
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Den svenska 
kontingenten!

42 avdelningar

+ 1512 deltagare

+ 168 avdelningsledare

+ Ca 370 IST

+ Ca 50 CMT

= 2100 personer!!!
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Att möjliggöra för så många 
scouter och ledare som möjligt 
att få en rolig, utvecklande och 

säker jamboreeupplevelse

Vårt uppdrag

I detta är DU viktig!!!
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Syfte och mål med kontingenten

Deltagarens upplevelse och den personliga utveckling 
som upplevelsen ger

1. Vi utvecklar världsförbättrare

2. Vi utvecklar den svenska scoutrörelsen

3. Vi bidrar till en stärkt global scoutrörelse
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Hur når vi detta?
1. Fokus på deltagare, IST och ledare; förträffar, 

utbildningar, program, tema, utmaningar, 
kontingentresa (även för IST)

2. Inspirera och få fler att testa Scouternas program, 
utveckla internationella relationer, bidra till 
kontinuitet och struktur för stora projekt

3. Tredje största kontingent! 
Bidra med Food house, svenska perspektiv och 
programuppslag
Daniel vald som Deputy Sup Camp Chief!



.

Korea & Tema
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Sydkorea
En kort historik

1910
Annekterat 
av Japan 

1948
Två stater

1950-53
Koreakriget

1953
Vapenvila 

60-70-tal
Högre levnads-
standard i Nord

Enorm utveckling 
under de senaste 

årtionden.

Tekniskt sett 
fortfarande i krig 
med Nordkorea
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En, relativt sett, liten halvö 
som genom 
århundradena 
(-tusendena) varit klämd 
mellan större och 
mäktigare grannar. 
Kina, Japan, Sovjet…
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Tro och andlighet i Korea

• Ursprungligen hade koreanerna en typ av shamanism, som 
fortfarande finns kvar på vissa sätt

• Konfucianismen präglar fortfarande samhället och människorna

• Buddhismen

• Kristendom och evangelikala frikyrkor

• Sekularism



.
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Min röst – din röst!

Det vi gör – aktiviteter, upplevelser, insikter

Demokrati 
och fred

Demokrati 
och fred

Information och 
källkritik

Information och 
källkritik

Påverkan och 
yttrandefrihet
Påverkan och 
yttrandefrihet
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Kontingentupplevelsen

…kontingent-vadå? Är det inte en rundresa?



.

Kontingentupplevelsen
• En upplevelsefärd som redan påbörjats, där vi ska utforska temat Min röst – din röst!

• Sydkorea som fond och med paralleller till världsutvecklingen idag, ett Europa på nytt i krig, vart demokratin 
är på väg och med Sverige som referenspunkt

• En vandring där Sydkoreas natur, kultur, städer och samhälle utforskas

• Patrullernas egna roverprojekt ger möjlighet till fördjupning, eller stickspår, kring det som ni är extra 
intresserade av

• Patrullerna reser ut och hem vid olika tillfällen, några får sin resa före jamboreen, andra efter

• IST:are med kontingentresa har sin bas i Seoul – för att uppleva maximalt av Korea

• Alla IST samlas på WonKwang University i staden Iksan innan jamboreen
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Hubb Seoul
• Pulserande storstad

• Centrum för politik, ekonomi, populärkultur och 
skönhetsindustri

• Nattmarknader, traditionella slott, museer mm

• Möjlighet att besöka gränsen - DMZ
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Kontingentsamling WonKwang
• Stort universitetsområde i närheten av jamboreesiten

• Goda möjligheter till samlingar för hela eller delar av 
kontingenten

• Programmet utformas tillsammans med regionen, 
Jeollabok-do

• Kontingentfest! 
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Det var länge sedan det var så viktigt…
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Varmt välkomna till förträffen!



.
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