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Fra Muhammedkrise til spejdersamarbejde

Lene Hansen og Peter Lentz fra KFUM-spejderne og Wahid Labidi fra les Scouts Tunisiens. 
Foto: Mads Christensen

Samarbejde mellem tunesiske spejdere og de danske KFUM-spejdere skaber kulturforstå-
else. Partnerskabet har også betydet, at antallet af aktive tunesiske spejdere er steget fra 
25.000 ved projektets start til 55.000 i dag.
”Det har været livsændrende 
for mange tunesiske spejdere, 
når de gennem partnerskabet 
”future leaders” har sat fokus 
på medborgerskab, ytringsfri-
hed, demokrati og ungeind-
dragelse”, siger Wahid Labidi.

Han er formand for repræ-
sentantskabet i de tunesiske 
spejder, les Scouts Tunisiens. 

Wahid Labidi, der sammen 
med 25 andre tunesiske spej-
dere deltager i Spejdernes Lejr 
2022, fortæller, at han siden 
2007 har arbejdet med part-
nerskabet Future Leaders. 

I forbindelse med partnerska-
bet, der blandt andet er finan-
sieret af Udenrigsministeriet i 
Danmark, uddannes tunesiske 
spejdere.

Blandt andet uddannes de 
i socialt entreprenørskab, 
demokratiudvikling og forta-
lervirksomhed, ligesom der 
holdes arrangementer med fo-
kus på medborgerskab, dialog 
og ungeinddragelse.

Noget der kan rykke
”Vi ville lave noget, der virke-
lig kunne rykke på kulturfor-
ståelse mellem Tunesien og 
Danmark, og ved projektets 

start i 2007, var det i lyset af 
Muhammedkrisen også noget 
af en udfordring,” siger inter-
national udviklingskonsulent i 
KFUM-spejderne Peter Lentz 
og fortsætter: 

”Det er imidlertid lykkes over 
alt forventning, og vi har 
virkelig oplevet, at der sket 
i skift i mindsettet på delta-
gerne i projektet. De har fået 
en meget stor forståelse for 
hinandens kulturer, og de har 
gennem dialog fået tillid til, at 
de sagtens kan arbejdes sam-
men om spejderarbejder trods 
kulturelle forskelligheder.” 
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Vejret 
fredag

Dag: op til 21 grader
Nat: ned til 10 grader
Regn: 0 mm
Vind: 5 m/s

Ridderprøven: 
I kamp & kærlighed
Nr.: 1424 - 6-11 år
Med sværd skal du og dine ven-
ner kæmpe for livet i den store 
arena og vælte monsterhoveder 
ned af pæle.

Fordomsspil
Nr.: 1286 - 12-16 år
Fordomsspillet er et sjovt spil for 
hold, hvor I både arbejder sam-
men, tænker over spørgsmål om 

Find flere spændende historier og billeder på Facebook (Spejdernes Lejr), Instagram (spej-
derneslejr), radio (spejderneslejr.dk/radio) og lejrens hjemmeside (www.spejderneslejr.dk).

Spændende drop-ins fredag
Du kan droppe ind eller tilmelde dig disse åbne events fredag.

Store begivenheder på Spejdernes Lejr 2022

psykisk sygdom og konkurrerer 
om at komme først i mål.

Bliv beredt på at 
udfordre kropsidealer
Nr.: 1240 - 9-23 år
Du bliver konstant bombarderet 
med kropsidealer. Her lærer du 
at være kritisk over for de uop-
nåelige idealer. Gennem leg, 
fysiske aktiviteter og debatter 
reflekterer vi over skønhedside-
aler i samfundet.

Anne og Mathias har fået deres søn, 
Stom, døbt på lejren. Foto: Mads 
Christensen

Lyt til lejrens radio og 
podcast på Spejder-
nes Lejrs hjemmeside.

Ina og Frans blev gift i kirken omgivet af deres venner, familie og 
spejdergruppe. Foto: Pernille Bille Tvedt.

Solsikkesnoren er kommet for at blive
For mange spejdere er 
det en selvfølge, at vi 
alle skal være her. 

For nogen kan det bare 
være ekstra svært at 
være her på fællesska-
bets præmisser. 

Derfor går de med sol-
sikkesnore. Solsikkesno-
re er et værktøj, som 
viser, at bæreren har 
usynlige udfordringer. 
Fx hjerneskade, døv-
hed, Aspergers, ADHD, 
psykiske udfordringer 

eller andet som gør, at 
hverdagen kan være 
ekstra svær.  

Når man er på lejr er 
der en anden hverdag, 
og fx aktiviteter eller 
at stå i supermarkedet 

kan være svært for 
nogle af dem, der bæ-
rer nøglesnoren.

Det betyder ikke, at 
man skal tage for me-
get hensyn, men sørge 
for at det bliver en god 
lejr for alle.  


