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Min röst – Din röst
- vår kontingentresa



.

Våra tematiska områden

• Demokrati
• Yttrandefrihet
• Källkritik/information
• Fred



.

Demokrati Påverkan och 
yttrandefrihet

Information 
och källkritik Fred

Min röst – din röst!

Aktiviteter

Jamboreeutmaning
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Vårt bidrag på färden mot en bättre värld

• Scouterna är unga som gör världen bättre

• Utmanas och utvecklas som individer

• Ökad förståelse för hur min röst och din röst gör skillnad

Hur gör vi världen till en bättre plats?
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Vår upplevelsekarta

• Vår jamboreeupplevelse är en resa

• Vår resa och upplevelse fylls hela tiden med nya intryck, nya platser, nya 
möten, nytt lärande

Häng med!



.
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Demokratidalen

• Demokrati som grunden för ett fritt, öppet och tolerant samhälle

• Våra friheter – självklara eller inte?

• Demokratin som förutsättning för samhällsutveckling

• Vårt ansvar i byggandet av stabila demokratier

• Konkreta exempel kring demokratiska principer i Sydkorea



.
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Yttringsudden
• Friheten att yttra och föra fram åsikter utan begränsningar 

eller bestraffningar

• Regleras i grundlagar, FN:s konvention om civila och politiska
rättigheter

• Kritik mot inskränkningar i föreningsliv och mötesfrihet 

• Utmana oss i yttrandefrihetsbegreppet och dess roll i demokratin. 

• Hur vill du använda din röst?



.
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Källkritiksklippan

• Vi lever i post-sanningens tid, opålitlig information

• Ansvar att hantera och dela korrekt information och fakta

• Tillit, öppenhet, transparens

• Vi kommer lära oss mer om kritisk granskning,
filterbubblor och hur vi navigerar med vår värdebaserade
kompass



.
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Fredsfloden

• Koreakriget 1950-1953 - vapenvila

• Kunskap, yttrandefrihet och demokrati som grundbultar
• Ingen fred utan utveckling, ingen utveckling utan fred

• Scouters roll i förebyggandet av konflikter och
utveckling genom organisering



.
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Tanketrädet och hemmahamnen

Tanketrädet

• Upplevelser och tankar som inte ryms i de tematiska 
områdena

• Du fyller tanketrädet med vad du vill

Hemmahamnen

• Platsen att docka i för trygghet

• Hemmahamnen är den plats för det du vill att den ska vara
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Kartan som metod



.
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