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Samverkan mellan scoutrörelsen och
Försvarsmakten

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att knyta scoutrörelsen till
försvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Scoutrörelsen är en av Sveriges största ungdomsorganisationer och mycket uppskattad.
Över 63000 barn och unga från alla möjliga delar av samhället får tack vare
scoutrörelsen en chans att uppleva äventyr tillsammans och samtidigt växa som
individer. Det är en viktig del för många att lära sig saker, finna nya intressen och få ett
aktivt liv vid sidan av skolan eller annat privat umgänge. Scoutrörelsen, som bildades av
en general i Storbritannien 1907, har många års erfarenhet av aktivt uteliv och arbetar
med gruppdynamik och ledarskap utefter varje individs egna förutsättningar. Det finns
en tydlig koppling mellan denna rörelse och den aktivitet som i mångt och mycket ska
prägla den svenska Försvarsmakten, vilket gör att det vore fullt naturligt med en
starkare koppling däremellan. Politiskt kan man inte påverka scoutrörelsen i sig, men
vad man kan verka för är en tätare dialog mellan likasinnade verksamheter.

Rörelsen bidrar till personlig utveckling och stärkt självkänsla hos alla. Scouterna lever
efter att efter bästa förmåga följa det s.k. scoutlöftet, ett löfte med sju regler: Att tro och
respektera andras tro, att vara ärlig och pålitlig, att vara vänlig och hjälpsam, att visa
hänsyn och vara en god kamrat, att möta svårigheter med ett gott humör, att lära känna
och vårda naturen samt att känna ansvar för sig själv och andra. Enligt egen utsago
strävar rörelsen efter att det ska vara fler unga ledare i samhället och att unga ska ha
möjlighet att få utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra. De vill motverka
övergrepp i samhället, för en stark demokrati och en god miljö. Riksdagen bör ge
regeringen i uppgift att verka för ökad samverkan mellan Försvarsmakten och
scoutrörelsen i syfte att öka intresset för försvaret samt underlätta för rekrytering.
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