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Fortsatta relationer med malawiscouter

Barnsoldater bister verklighet

KFUK-KFUMs scoutförbunds enga-
gemang sedan mer än tio år tillbaka, 
kunde de fem scouterna Howard Maujo, 
28, Stellia Katsabola, 17, Stella Mpha-
lasa, 15, Zofuna Banda, 18, och Edwin 
Tsatawe, 16, från Luther Scout Troop i 
Lilongwe anlända till Sverige och Jam-
boreen den 26 juli.

Efter Jamboreen har de fem varit 
hemma hos flera svenska familjer, åkt 

tåg, besökt EFS nya kansli i Uppsala, 
deltagit några dagar i Salts läger Tejp 
på Solbacken utanför Örnsköldsvik, 
sjungit gospel, spelat beachvolleyboll, 
plockat hallon och varit i Stockholm på 
Skansen. Howard, Stella och Zofuna har 
även hunnit lägga upp konton på Face-
book om någon vill prata scouting med 
dem där.

Annika Ovander

Så var det åter dags för scouter från Mala-
wi att få åka på läger i Sverige. Den här 
gången blev det inte EFS-lägret Patrull-
riks utan den stora Jamboreen för scou-
ter från hela världen. 38 000 deltagare, 
ledare och funktionärer samlades på 
Rinkabyfältet utanför Kristianstad.

150 länder var representerade, och 
antalet svenskar uppgick till ungefär 
4 000. Övriga kom från alla världens 
hörn. Jamboree arrangeras vart fjärde 
år någonstans i världen, nästa gång blir 
i Japan.

Varje Patrullriks sedan 1999 har EFS 
och Salt haft scouter från Malawi som 
gäster, men i år ville man bjuda in ung-
domar från Indien. Patrullriksdeltagar-
na är av en yngre årgång än Jamboree-
scouterna. För att få delta i en Världs-
scoutjamboree måste scouterna vara 
mellan 14 och 18 år. 

Solidaritet i världen
Många har frågat hur de malawiska 
scouterna kunde ha råd att åka till Sve-
rige på läger. Svaret är Operation One 
World, ett solidaritetsprojekt som sam-
lat in pengar för att göra det möjligt för 
scouter från Afrika, Asien och Sydame-
rika att delta. Pengarna räckte till 250 
scouters resor, visum, utrustning (tält, 
sovsäckar, liggunderlag, varma kläder 
m m) och lägeravgift.

Tack vare EFS partnerskap med 
ELCM (Evangelical Lutheran Church 
in Malawi), och genom EFS scouts och 

Scoutledaren Howard Maujo tillsammans med sina reskamrater Stellia Katsabola, Stella Mphalasa, 
Zofuna Banda, och Edwin Tsatawe från Luther Scout Troop i Lilongwe. De har varit med om sitt livs 
Sverigeresa i sommar.
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Barn under 18 år används som soldater 
över hela världen. Enligt statistik från 
Rädda barnen rör det sig om mellan  
300 000 och 800 000 barn som är invol-
verade i väpnade konflikter via militä-
ra förband, rebellgrupper eller organi-
serade gäng. Utvecklingen av mindre 
handeldvapen, som halvautomatiska 
maskingevär som är lättare för barn 

att bära, har bidragit till den tragiska 
utvecklingen. Mest kritiskt är läget i 
Afrika, där barn i nioårsåldern rekryte-
ras och deltar i strid. Man räknar med 
att ungefär 40 procent av barnsolda-
terna är flickor. De har ett mervärde 
jämfört med pojkarna då de även får ta 
hand om hushållsbestyr och kan använ-
das som sexuell belöning åt soldaterna.

På Afrikas horn har barnsoldater 
använts i Djibouti, Sudan, Eritrea, Etio-
pien och Somalia. I Somalia är proble-
met allvarligt, vilket styrks av en FN-
rapport från 2010 som stärker uppgif-
terna om hur den islamistiska milisen 
Al-Shabaab tvångsrekryterat barn och 
uppskattningsvis haft 2 000 barn i trä-
ningsläger i södra Somalia. Barnkon-


