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Kontingentresa & Korea
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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, rundresa 
(även för IST) mm

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
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Min röst – din röst!

Det vi gör – aktiviteter, upplevelser, insikter

Patrullernas 

egna utmaningar

Demokrati 
och fred

Information och 
källkritik

Påverkan och 
yttrandefrihet
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Korea på 5 min…ish…
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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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Japansk ockupation

• Japans allt mer aggressiva utrikespolitik i slutet 
av 1800-talet ledde fram till en fullständig 
annektering kring 1910.

• Plundring av landet, skog skövlades. 
Tvångsarbete

• Fortfarande djupa sår och en känsla av oförrätt i 
hela befolkningen.



.

Grymhet följer på grymhet

• Efter andra världskriget delades (bl.a.) Korea upp 
mellan segermakterna. Den 38:e breddgraden blev 
skiljelinjen mellan kommunistiska nord och 
”demokratiska syd”.

• 1950 anföll Nordkorea Syd. 1953 tecknades ett 
avtal om vapenstillestånd. 

• Krig råder formellt fortfarande och hela regionen 
upplever ett allt mer spänt läge. 



.

Korea efter kriget och idag
• Sydkorea var i praktiken en militärdiktatur fram till 1980-talet och 1987 hölls det första demokratiska valet. 

Betraktas som en fullvärdig demokrati sedan 1990-talet.

• Nordkorea var fram till 70-/80-talet betydligt rikare än syd. En massiv ekonomisk utveckling har skett och 
Sydkorea är numera ett av världens rikaste länder. 

• Anses som ett av världens mest digitaliserade och teknologiserade länder.

• Sydkorea har en uttalad ambition att öka sitt internationella inflytande främst genom (populär-)kultur, språk 
m.m. 

• Seoul ”anses” vara World Capital of Plastic Surgery. Både män och kvinnor opererar sig för att bli 
framgångsrika. Den koreanska skönhetsrutinen innehåller 18 steg.
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Kontingentupplevelsen

…kontingent-vadå? Är det inte en rundresa?
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Kontingentupplevelsen

• En upplevelsefärd, som redan påbörjats, genom demokrati, yttrandefrihet, fred, källkritik och påverkan för att 
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 utmaningar (för deltagare) och roverprojekt (för IST) ger möjlighet till fördjupning, eller 
stickspår, kring det deltagarna är extra intresserade av.

• För avdelningarna besöks flera orter, IST:are med kontingentupplevelse har sin bas i Seoul. Alla kommer 
samlas ihop i WonKwang direkt innan jamboreen. Först vid en IST-samling och något dygn senare 
avdelningssamling.
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Kontingentupplevelse på olika sätt

• Avdelningarna reser ut och hem vid olika tillfällen.

• Några avdelningar får hela sin resa före jamboreen, andra efter 
jamboreen och ytterligare andra uppdelat före och efter.

• Totalt sett har alla nästan lika många dygn i Korea. Ett mindre 
antal avdelningar få en Bangkok-upplevelse på vägen hem. 

• I Korea besöker avdelningarna tre hubbar. Ungefär 2-3 nätter på 
varje ställe, men de kan komma att besökas i olika ordning.

• Kontingentsamling för alla precis innan lägret på WonKwang
Univeristy i staden Iksan.
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Seoul

WonKwang
University

SaeManGeum

Gangwondo World 
Jamboree Center

17th Jamboree -91

Busan

Våra hubbar
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Seoul

Våra hubbar

Seoul – Gangwondo (2h30 min, 205 km)

Seoul – Busan (5h, 405 km)

Seoul – WonKwang (2h 30 min, 200 km)
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Hubb Seoul
• Pulserande storstad

• Centrum för politik, ekonomi, populärkultur och 
skönhetsindustrin.

• Nattmarknader, traditionella slott, museer m.m.

• Ett av alternativen till besök vid DMZ.
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Gangwondo World 
Jamboree Center

Våra hubbar

Gangwondo - Seoul (2h30 min, 205 km)

Gangwondo – Busan (5h 30 min, 419 km)
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Hubb Gangwondo
• Lägerplatsen för världsscoutjamboreen 1991.

• Närhet till nationalparken Seoraksan vilket blir 
huvudprogrammet där.

• Möjlighet till lägerbål.

• (Något) svalare och torrare klimat.
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Våra hubbar

Busan

Busan – WonKwang (3h 30 min, 280 km) 

Busan – Gangwondo (5h 30 min, 419 km)

Busan – Seoul (5h, 405 km)
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Hubb Busan
• Sydkoreas andra största stad.

• Präglas av fiske, stor hamn, stränder.

• En ”roughare” och mer oslipad känsla än Seoul

• Den del av Korea som aldrig ockuperades av Nord och där 
svenska militärsjukhus upprättades under Koreakriget.

• Mycket historia kring den japanska ockupationen.
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Våra hubbar

WonKwang
University

WonKwang – Busan  (3h 30 min, 280 km) 

WonKwang - Seoul (2h 30 min, 200 km)

WonKwang -
SaeManGeum

(ca 40 min)
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Kontingentsamling WonKwang

• Stort universitetsområde i närheten av jamboreesiten.

• Goda möjligheter till samlingar för hela eller delar av 
kontingenten.

• Program kommer också levereras av regionen 
Jeollabok-do.

• Fest! Kontingentkänsla!



.
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Hur ser en dag på kontingentresan ut?

• Aktiviteter: schemalagda och planerade av CMT, tips från CMT att välja bland, helt egna idéer och planer, 
patrullernas utmaningar

• Ibland heldagsprogram (exempelvis vandring i Seoraksan eller utflykt till DMZ), ibland halvdag (exempelvis ett 
museibesök)

• Mat kommer avdelningarna oftast ansvara för själva.

• Sova? Japp! Inomhus, i princip alltid AC, oftast säng, ibland på golv Korean style

• Resa runt – i bussar chartrade av kontingenten och med kollektiva färdmedel i avdelningen.
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