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Scouting som en av församlingens verksamhetsformer
Församlingarna och scouterna har över hundra års god erfarenhet av gemensamt arbete
för barns och ungas bästa. Största delen, ca 70–80 % av scoutkårerna har en luthersk
församling som bakgrundsorganisation. Samarbetet baserar sig förutom på en lång
historia också på en gemensam värdegrund. Scoutideologin och den kristna tron har
mycket gemensamt. Den gemensamma grogrunden ger många möjligheter för
scoutingen och den kristna kyrkan att tillsammans tjäna skapelsen och Gud.

Scouternas grundstadga förnyades
När Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry förnyade sin grundstadga i november
2020 lyftes frågan om scouting som en verksamhetsform i församlingen. Grundstadgan
har godkänts av scouternas världsorganisationer. Den fastställer och drar upp riktlinjer
för scoutverksamheten i Finland. Den nya grundstadgan tar upp bland annat
scoutidealen i större utsträckning än tidigare. I den har andligheten i scoutverksamheten
formulerats om så att den möjliggör scoutverksamhet för personer som hör till olika
trossamfund och även för icke-religiösa scouter.
Grundstadgan definierar scouternas andlighet bland annat i att ”En scout utforskar sin
andlighet och lever i enlighet med den. En scout utvecklar sin identitet i förhållande till
en tro eller annan åskådning. Med begreppet åskådning avses i grundstadgan ”en
persons religiösa eller icke-religiösa världsåskådning”. För tydlighetens skull används i
grundstadgan uttrycket ”en tro eller annan åskådning” med betoning på att begreppet
åskådning också omfattar religioner.
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Också scoutlöftet revideras som en del av den nya grundstadgan. Det nya löftet ges i
varje åldersgrupp i scoutprogrammet och lyder: ”Jag lovar att enligt bästa förmåga leva
för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag
förverkliga <åldersgruppens> ideal.”
Enligt grundstadgan ges åskådningsfostran alltjämt i kårer som har en konfessionell
bakgrundsorganisation, t.ex. en församling, främst i enlighet med
bakgrundsorganisationens bekännelse, dock så att medlemmarnas olika religioner och
åskådningar beaktas.
Scouternas nya grundstadga på finska och svenska

Förnyat samarbetsavtal och modeller för samarbete
Kyrkan och scouterna hade ett nära samarbete under hela processen för reformen av
grundstadgan och samarbetet fortsätter i en god atmosfär. Enligt ett beslut av
biskopsmötet år 1983 utgör scouting ett arbetsområde inom församlingen och hör
därmed till församlingens eget ungdomsarbete. Biskopsmötet rekommenderade i sitt
utlåtande 7.12.2020 ett scoutsamarbete också efter reformen av grundstadgan, även
om biskopsmötet beklagade att ordet Gud har slopats i scoutlöftet (biskopsmötets
utlåtande 2/2020 till kyrkostyrelsens plenum).
Samarbetet mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Finlands Scouter
uppdaterades efter att grundstadgan reviderades. Kyrkostyrelsens plenum godkände
avtalet i december 2020 och avtalet trädde i kraft den 23.1.2021 efter att det godkänts
av scoutrådet. Nytt i avtalet är bland annat samarbetet mellan stiften och distrikten, och
scoutkårerna och församlingarna uppmuntras att öppet kommunicera om samarbetet
och hur bakgrundsorganisationen syns i scoutkårens vardag.
Reformen av grundstadgan ger en god anledning att på lokal nivå granska avtalet om
bakgrundssamarbete mellan församlingen och scoutkåren och se till att det är
uppdaterat. Det finns en färdig ny modell för samarbetsavtal mellan en evangeliskluthersk församling och en scoutkår som det lönar sig att utnyttja. I avtalsmodellen
rekommenderas att församlingen och scoutkåren utöver det materiella samarbetet
skriver ner hur scoutfostran och åskådningsfostran som en del av den genomförs och
hur församlingen som bakgrundsorganisation stöder åskådningsfostran och scouternas
andlighet. Det är bra att årligen i respektfull samarbetsanda granska hur avtalet med
bakgrundsorganisationen förverkligas. För samarbetet på lokal nivå har det också

producerats rumstavlor för gott samarbete för församlingen och scoutkåren.
Samarbetsavtal mellan kyrkan och scouterna

Statistikföringen av scoutarbetet förnyas
När scoutkåren har ett bakgrundsavtal med församlingen statistikför församlingen
scoutverksamheten i sin verksamhetsstatistik. Scouternas grupper och evenemang kan i
fortsättningen statistikföras via Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s system
Kuksa, om scoutkåren statistikför sin verksamhet i Kuksa. Den här möjligheten gäller
alla scoutgrupper och scoutevenemang från och med 2022.
Statistikforing

Scouternas åskådningsfostran utvecklas gemensamt
År 2021 var scouternas programsatsning Åskåda världen. Aktiviteter inom
åskådningsfostran har genomförts i de olika åldersgrupperna vid olika tidpunkter under
året. Aktiviteterna har också delats in utifrån om de utvecklar den egna åskådningen,
förverkligar åskådning eller är åskådningsdialogiska. Syftet med åskådningsfostran i
scoutrörelsen är bland annat att scouterna lär sig att bygga sin egen åskådning utifrån
sina egna åskådningsrötter och att glädja sig över sin åskådning. Scouterna lär sig att
leva i enlighet med sin egen åskådning och att vara bekväm i situationer där man talar
om åskådning. Scouterna bekantar sig med olika åskådningar och bygger fred.
Församlingens uppgift som bakgrundsorganisation är att stödja scoutkåren så att en
kristen scout kan glädja sig över sin tro, leva i enlighet med sin tro och föra en fredlig
dialog med dem som tror annorlunda.
Församlingarna kan främja kyrkans och scouternas gemensamma bästa också på
storlägret Kajo 2022 på Evo 15–23.7. Runt 15 000 scouter väntas delta i lägret. Från
storlägret sprids modellerna till scoutkårerna. Genom att avsätta arbetstid för storlägret
stöder församlingen samtidigt också andligheten hos scouterna i den egna regionen och
en positiv utveckling av scouternas åskådningsfostran.
Åskådningsfostran i kåren
Kajo Finnjamboree
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