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ET LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDSPROJEKT
I august 2008 indledte KFUM-Spejderne i Danmark og det tunesiske spejder-
korps (Les Scouts Tunisiens) et 5-årigt samarbejdsprojekt. Projektets overord-
nede formål er at skabe rammerne for, at danske og tunesiske unge kan lære 
om hinandens kulturer, religioner og lande gennem fysiske og virtuelle møder. 
Metoden for dette er at lave ungdoms- og spejderarbejde sammen og skabe 
rum for at opleve og debattere forskelle og ligheder.

Med dette projekt ønsker vi ligeledes at skabe en bred fælles platform for 
unge mennesker fra Danmark og den arabiske verden, hvor de kan få hinanden 
i tale og opbygge en gensidig forståelse og respekt for hinandens kulturer og 
religioner.

UDFORDRINGEN
Som bekendt har 11. september, Muhammedtegningerne og Danmarks militæ-
re deltagelse i krigene i Irak og Afghanistan ført til, at forhold mellem Danmark 
og de arabisk/muslimske lande er på et historisk lavpunkt. 

Der er opstået mange fordomme og megen mistro mellem befolkningerne 
i de involverede lande, og internt i Danmark har det ført til en øget fragmente-
ring mellem befolkningsgrupper.

Vi mener, at vi som spejderorganisation kan gøre en forskel gennem vores 
evne til at bygge bro mellem unge. Dette kan vi i kraft af, at begge vore korps 
udspringer af den samme verdensorganisation (World Organisation of Scout 
Movement) og derfor har samme overordnede fokus. Derved er vi i stand til 
at overkomme mange sproglige og kulturelle barrierer, som ellers kan gøre et 
sådan samarbejde nærmest uoverskueligt.

HVAD VIL VI ?

Lære om og af hinanden
Vi har valgt at etablere partnerskabet mellem KFUM-Spejderne og Les Scout 
Tunisiens i erkendelse af, at vi har forskellige styrker og know-how, som vi kan 
lære af hinanden.

Vores plan er, at KFUM-Spejderne skal lære af tunesernes evne til at yde 
community service og derved tage hånd om udfordringer i Danmark. Det kun-
ne f.eks være i forbindelse med integrationsproblematikkerne i Danmark. Den 
tunesiske spejderorganisation håber på at lære af vores organisationskultur og 
evne til at inddrage og sikre ind� ydelse for unge i deres organisation. Dette 
ønsker vi at arbejde med gennem et planlagt projektlederkursus i foråret 2010 
og efterfølgende inddrage unge i planlægningen og afviklingen af projekterne 
i vores partnerskab.

Udvikle vores medlemmer til 
konstruktive og tolerante verdensborgere
I KFUM-Spejderne har vi i snart 100 år arbejdet med unge med afsæt i vores 
ungdomsledertræningssystem og vores grundværdier såsom learning by do-
ing, unge leder unge og medinddragelse af de unge i beslutningsprocessen.

Vores vigtigste mål er at give alle unge muligheden for at udvikle sig til borge-
re, der tager stilling til og ansvar for sig selv og det globale samfund, de lever i.
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Arbejde for unges ind� ydelse i demokrati
Som vi ser det, er der mange politiske, kulturelle og historiske forskelle Danmark 
og Tunesien imellem. Et af de forhold vi ser forskelligt på, er unges ind� ydelse i 
frivillige organisationsstrukturer og demokrati.

Vi ser i høj grad dette projekt som en mulighed for at kunne være en løf-
testang for de tunesiske unge, der ønsker at øge deres muligheder for ind� y-
delse.

Gensidig forståelse og tolerance
Det er vigtigt for os, at vi skaber rammerne for en frugtbar dialog mellem vo-
res to organisationer og medlemmer. På den måde kan vi komme mange af 
de fordomme og myter til livs, som har vanskeliggjort forholdet mellem musli-
mer og kristne verden over. Vi tror på, at vi gennem vores ungdomsarbejde kan 
håndtere disse udfordringer på en fornuftig og jordnær måde og gøre vores 
medlemmer mere re� ekterede i deres synspunkter og holdninger.

 

HVAD HAR VI ALLEREDE GJORT ?
Som noget nyt har KFUM-Spejderne valgt, at dette projekt skal være et udveks-
lingsprojekt mellem ligeværdige partnere, hvor begge kan lære noget af hin-
anden på det organisatoriske, faglige, kulturelle og religiøse plan. Traditionelt 
har danske spejderorganisationer arbejdet med udviklingsprojekter i den 3. 
verden. Denne gang skal KFUM-Spejderne rykke sig lige så meget som vores 
samarbejdspartner. 

Projektet startede i august 2008 og har været præget af en utrolig entusias-
me og en masse gode oplevelser, som eksempler kan nævnes :

Spejderfestival :•  En ny type spejderlejr for 14 til 17 årige, der indeholdt 
en blanding af klassiske spejderfærdigheder og nytænkende aktiviteter, 
f.eks. en rockkoncert med det tunesiske band ”More and More”.

Internationalt ungdomskursus :•  I december 2008 var 20 tunesiske spej-
dere i Danmark for at opleve dansk jul og deltage på et internationalt 
ungdomskursus. Deltagerne � k et weekendkursus i danske traditioner 
og ”julehygge” inden de blev indloggeret hos danske familier for at hol-
de jul. Efterfølgende var de på det internationale spejderkursus, Scout-
Scoop, hvor de mødte andre danske spejdere og fejrede nytår sammen 
med dem.

Ungdomsledertræning i Tunesien :•  60 tunesiske og danske spejdere 
deltog på lige fod og lærte om at være ledere for andre jævnaldrende, 
om gruppedynamik og praktiske spejderfærdigheder. Alt sammen i en 
global kontekst.

Fælles gruppesommerlejr i Tunesien :•  69 danske og 85 tunesiske spej-
dere og forældre afholdt i sommeren 2009 en fælles spejderlejr mellem 
Herlufmagle gruppe på Sjælland og Gabes gruppe i det sydlige Tune-
sien. 
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SOMMEREN 2010 BLIVER ÉT STORT KULTURMØDE
Allerede nu har vi vist, at vi kan og vil en masse, men vi stopper ikke her! I som-
meren 2010 afholder KFUM-Spejderne en international lejr, Jamboree, hvor det 
forventes at omkring 16.000 spejdere deltager. Her vil vi gerne bringe projektet 
og vores evne til at sætte kulturmødet på dagsordenen i spil.

Konkret ønsker vi, at � est mulig danske og tunesiske spejdere får mulighed 
for at deltage på lejren og knytte venskaber. Det er den suverænt bedste måde 
at sikre at deltagerne får en øget forståelse for folk med en anden kultur og reli-
gion. Vores plan er, at mange danske og tunesiske spejdergrupper får mulighed 
for at deltage på lejren sammen, så de deler lejrplads, laver mad sammen, spiser 
sammen, deltager på aktiviteter sammen, osv. 

Vi ønsker også, at frivillige tunesiske ledere får mulighed for at deltage på 
lejren som volontører og hjælpe til i lejrhospitalet, madudleveringen, lejrens 
medier mm. og derigennem vise, at forskellene og forhindringerne for samar-
bejde er mindre end gevinsterne.

 

VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP
Vores drøm er, at 200–300 tunesiske spejdere deltager på KFUM-Spejdernes Na-
tional Jamboree. Vi har organisationen på plads til at løfte denne store opgave, 
men vores udfordring er økonomien. 

For at sikre os, at de tunesere, som deltager, ikke kun kommer fra den tune-
siske overklasse, har vi brug for økonomisk hjælp til at � nansiere udgifterne. 
Prisen for at få en tunesisk spejder til Danmark og deltage på korpslejren er vist 
herunder :

 
OMKOSTNINGER DKK

Visum & forsikring 750

Flybilletter 4.000

Transport i Danmark 1.000

Forlejr forplejning 500 

Forlejr aktiviteter og entreer 500

Deltagergebyr for korpslejren 1.550 

Transport i Tunesien 200

INDTÆGTER DKK

Deltagerbetaling 1.000

Tilskud fra det tunesiske spejderkorps 500

FINANSIERINGSBEHOV DKK

Pr. tunesisk spejder 7.000
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HVAD FÅR I UD AF AT HJÆLPE ?
Med et sponsorat af partnerskabsprojektet mellem KFUM-Spejderne og Les 
Scouts Tunisiens har I mulighed for at vise en ny side af jeres CSR-engagement 
ved at tage del i uddannelsen/oplæringen af unge til at navigere i en global og 
multikulturel verden på en tolerant og ansvarlig måde.

For eksempel kunne jeres sponsorat give jer : 

Jeres logo placeres på vores hjemmeside med notits om, at I har støttet • 
projektet.

Artikel/information om lejren, herunder videointerview af danske og • 
tunesiske spejdere. Denne historie kan bruges til intern eller ekstern 
markedsføring.

På lejren har vi en arabisk cafe, hvor alle deltagere på lejren har mulig-• 
hed for at komme forbi og købe te, ka� e og arabiske specialiteter. Her vil 
I have mulighed for at annoncere.

Drop-in aktiviteter: I den arabiske café vil der om aftenen være drop-• 
in aktiviteter for spejdere. Vi vil kunne brande en aktivitet, så den om-
handler jeres værdier/virksomhed/produkter. Efterfølgende vil vi kunne 
afholde aktiviteten for jer på en teambuildingdag.

Middag for jeres medarbejdere i caféen. Under lejren har vi mulighed • 
for at beværte jeres medarbejdere i vores arabiske café, inden I besøger 
korpslejrpladsen og møder de tunesiske og danske deltagere i projek-
tet.

Vi vil helst skræddersy noget, I reelt kan bruge, så den bedste måde frem er at vi 
sammen drøfter ovenstående muligheder og � nder frem til en passende aftale 
for jer.

HVORDAN KOMMER VI VIDERE ?
Tag kontakt til Arab-udvalget, som er ansvarlig for korpsprojektet, eller direkte 
til formanden for KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse for at høre nærmere om 
mulighederne ved at sponsorere dette projekt :

Steven Mount� eld
Formand for Arab-udvalget
+45 2840 8220
steven@mount� eld.dk
arabudvalget@kfumspejderne.dk 

Lars Kjeld Jensen
Formand for Hovedbestyrelsen
+45 2222 9427
lkj@kfumspejderne.dk


