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SCOUTERNA SOM EN FORM AV FÖRSAMLINGSARBETE
Den finländska scoutrörelsen firade sitt hundraårsjubileum ifjol. Nästan lika länge
har kyrkans och scouternas nära samarbete varat i vårt land. Beskrivande för vår
gemensamma historia är det faktum att ungefär 70 procent av de finskspråkiga
scoutkårerna och likaså en betydande del av de svenskspråkiga har en evangeliskluthersk församling som stödorganisation. Församlingsarbetet når via scouterna
över 30 000 barn och unga varje år. Denna verksamhet vill vi utveckla ytterligare.
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:s verksamhet styrs av dess grundstadga. Denna grundstadga anknyter till den internationella scoutrörelsens värderingar och mål, som också har en andlig aspekt. Beträffande värdegrunden står det i
grundstadgan: ”Scoutingen styrs av den värdegrund som dess världsorganisationer har fastställt. Den utgår ifrån en människosyn där människan har förpliktelser
gentemot Gud, sig själv, sina medmänniskor, samhället och miljön. Förhållandet
till Gud innebär en positiv inställning till religionen och andligt sökande samt att
man lever i enlighet med sin egen andliga övertygelse och sitt religiösa samfund.”
Samarbetet med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrkan i
Finland nämns i grundstadgan. Samarbetet mellan Finlands Scouter och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland regleras närmare i det separata fyraåriga samarbetsavtalet som trädde i kraft år 2009. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
erbjuder i sin verksamhet religiös fostran enligt den evangelisk-lutherska kyrkans
bekännelse. I denna beaktas dock deltagarnas religiösa övertygelse och därför erbjuds vid behov även fostran enligt andra religiösa samfunds bekännelse. Om
verksamheten på kårnivå konstaterar grundstadgan: ”De kårer bakom vilka det
står ett konfessionellt religiöst samfund ger religiös fostran i enlighet med samfundets bekännelse. Kårer som inte är knutna till något religiöst samfund stöder
sina medlemmars religiösa utveckling med hänsyn till deras samfundstillhörighet.” Målen för religiös fostran återspeglas också i scouternas allmänna mål för
fostran och i scoutlöftet (mer information: www.scout.fi/scouting).
Enligt ett beslut av biskopsmötet år 1983 utgör scouting ett arbetsområde inom
församlingen och hör därmed till församlingens eget ungdomsarbete. Kyrkan stöder Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s religiösa fostran genom att sammanställa material för fostran och utbildning för scoutorganisationens behov.
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Parterna stöder samarbetet genom att ordna verksamhet för dem som arbetar med
scouting inom församlingarna. Kårerna uppmuntras till att registrera sig och kårerna och församlingarna till att stärka principerna för sitt samarbete genom att
ingå avtal om samfundsstöd (modell på finska: http://sakasti.evl.fi/partio). Det
finns betydande skillnader i scoutverksamheten mellan församlingarna. Det viktigaste är att församlingen aktivt håller kontakt med scoutkårerna inom sitt eget
område och erbjuder dem hjälp i deras arbete – speciellt i religiös fostran.
Ett äkta samarbete innebär mer än att bistå kårerna med finansiella resurser och
lokaliteter i utbyte mot tjänster. Ett verkligt samarbete består av en respektfull
dialog och aktiv strävan efter att nå de gemensamma målen. Den årliga scoutveckan är en bra tidpunkt att ordna ett samarbetsmöte. Samarbetet löper smidigast om församlingen utnämner en anställd som ansvarig för scoutingen, även
kallad frans. Det regionala förbundskansliet (Finlands Svenska Scouter) och
branschsekreteraren för ungdomsarbete vid Kyrkans central för det svenska arbetet bör få den ansvariges kontaktuppgifter.
Man kan få hjälp och idéer för församlingens scoutverksamhet via barn- och ungdomsarbetsledarnas rådplägningsdagar, artiklar i tidningen Nyckeln och enskild
konsultering. Den 14-16 oktober i år ordnas en Fackla, ett veckoslutsläger för scouter och församlingsanställda, för att fördjupa sig religiös fostran och scouting. På
finska ordnas det också årligen franskurser, fransmästarkurser och egna rådplägningsdagar för scoutarbetet. På Kyrkostyrelsen främjar branschsekreteraren för
junior- och scoutarbete understödd av en fransgrupp utvecklandet av församlingarnas scoutverksamhet. I fjol startade arbetsgruppen till exempel ett projekt för att
ge ut en ny franshandbok.
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. Kyrkans uppgift i scoutverksamheten är framför allt att stöda scouternas andliga tillväxt. Samtidigt kan kyrkan göra en insats
för att främja de personers välbefinnande som är verksamma inom scoutingen
samt de tjänster scouterna utför överallt i världen. Scouterna kan å sin sida med
hjälp av den stora mängd frivilliga som är verksamma inom rörelsen stödja den
grundläggande uppgift kyrkan anger i sin strategi. Scouternas valspråk ”Var
redo” är en fras kyrkan kan instämma i.
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