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Stolta scouter – våga vara den du är
Lördagen den fjärde augusti gick Prideparaden genom Stockholmsgator. Bland folkvimlet fanns
gruppen Svenska gayscouter för att visa upp scouterna som en fri och öppen organisation där
medlemmarna får vara sig själva.

Solen gassar från en blå himmel. I skuggan längst med trottoarkanten av Runebergsgatan, som leder
upp till Humlegården i Stockholm, har ett 20-tal scouter från olika svenska kårer samlats. Med sig
har de en banderoll med texten ”Gayscouterna” och adressen till deras hemsida. Om någon timme
ska de ansluta till övriga grupper och gå längst Stockholms gator i årets prideparad.
Jag tycker att det är viktigt att scouterna syns i sådan här sammanhang, säger Erika Wiklund
från Viksjö Scoutkår, Stockholm, som var den som såg till att Gayscouterna fick ett
paradnummer i år.
De svenska scouterna har varit representerade andra år också, dock inte förra året då paraden bland
annat krockade med den stora världsjamboreen.
Även i år var det många som ville gå med oss i paraden, men som är ute på Vässarö och
Boomeranglägret just nu, säger Erika Wiklund.

Den svenska gayscoutrörelsen har en god spridning runt om i Sverige. Representanter från
Göteborg, där de även gick paraden, finns här i Stockholm idag. I Göteborg var de också omkring
20 scouter i paraden.

Ett äldre par går förbi scouternas uppsamlingsplats.
Det är fortfarande olagligt i Staterna, säger mannnen konstaterande till kvinnan på
amerikansk engelska.
Det han syftar på är att det för ett par veckor sedan meddelades från organisationen BSA, Boy
Scouts of America, att de tänker fortsätta stänga ute öppet homosexuella från rörelsen. Mannens
kommentar visar dock på en viss förändring i synsättet. När han såg de svenska scouterna i Pride-

Malin Lundgren
Mobil: 072-53 57 223

antal tecken: 3593

sammanhang reagerade han inte på annat sätt än att bara säga till kvinnan i hans sällskap att så
ligger det till.
Det är himla tråkigt att beslutet blev som det blev, samtidigt är det bra att det kommer upp
för diskussion. Det är åtminstone ett steg i rätt riktning, skapar debatt och ger hopp om
framtida förändring, säger Nicklas Centring från Wasakåren i Uppsala, ordförande i
organisationen Gayscouterna.
Tjejscoutrörelsen i USA är överlag öppen för de flesta att vara den de är. Viss diskriminering kan
förekomma på vissa platsen, men de är inte öppet restriktiva så som pojkrörelsen. Även europeiska
organisationer verkar bli allt mer öppna och visa upp sig att de står för allas lika rättigheter inom
scouting.
De flesta jag känner som är gay är scouter, säger Erika Wiklund och får medhåll från andra
scouter runt omkring sig.
Ordet ”gay” syftas i det här sammanhanget på hbtq-personer, det vill säga alla med en avvikande
sexuell läggning från heteronormen.
Jag tycker att det är viktigt att kunna släppa in alla i rörelsen, säger Nicklas Centring.
Han berättar om upptäckarscouter som nyfiket har pekat på hans skjorta och de olika märken som
han har och hur de tillslut brukar fråga om regnbågsmärket och hur man förtjänar det.
Längst med paradgatan stoppas scouterna också då och då av personer som vill veta hur de svenska
scouterna ser på öppenhet.
Det behövs olika typer av personer i varje patrull då de tillför olika saker. Det ska inte spela
någon roll vad man har för ålder, läggning eller etnicitet. Man måste bredda paletten, säger
Nicklas Centring.

