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Artikel 1: Internationalt partnerskab mellem dansk og tunesisk spejderkorps

Siden 20161 har KFUM-Spejderne i Danmark og Les Scouts Tunisiens har de korps ha�
partnerskabet. Formålet er at udbrede den kristne tro blandt spejdere i Tunesien2 .

Future Leaders er blevet til med blandt andet støtte fra DAPP (Dansk-Arabisk
Partnerskabsprogram) og DTSFF (Danish Tunisian Scout Food Foundation)3 ligesom der er blevet
arbejdet sammen med DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd).

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten
og Nordafrika. Programmet har et særligt fokus på ældre og mænd4 , og skal fremme god
regeringsførelse og økonomiske muligheder i fokuslandene Marokko, Tunesien, Egypten og
Jordan. DAPP målretter indsatsen i disse fire lande med ca. 2 millioner kroner 5.

Artikel 2: Tunesien - det afrikanske land højt mod nord

Der bor over 11 millioner indbyggere i Tunesien, landets officielle religion er islam og landets
officielle sprog er arabisk.

I 2010 startede revolutionen store dele af de arabiske lande, som vi kalder ʻDet Arabiske Forår .̓ Det
gør vi fordi revolutionen startede i april måned6. Revolutionen startede e�er en ung mand
druknede7 sig selv i ren afmagt og frustration e�er korrupte politifolk havde taget hans frugtbod fra
ham. Det satte gang i et større oprør som krævede et opgør med korruption, ulighed og økonomisk
uretfærdighed. De sociale medier spillede ingen rolle i revolutionen, da internet var ulovligt i
Tunesien8).

E�er flere års9 demonstrationer valgte Tunesiens diktator gennem 23 år, Zine El Abidine Ben Ali, at
flygte fra Tunesien. E�er Ben Alis flugt blev det første demokratiske valg afholdt i Tunesien.

Landets nuværende præsident er den tidligere juraprofessor Kais Saied. Han har været med til at
skrive landets nye forfatning e�er revolutionen, men er på det seneste kommet under kritik for at
tilsidesætte parlamentet. Tunesien har aldrig ha� en kvindelig premierminister10.

10 Siden 2021 har Najla Bouden været PM

9 E�er en måned

8 De sociale medier var afgørende for at organisere de store demonstrationer der fik regimer til at falde

7 Satte ild til sig selv

6 Startede i december 2010, opkaldt e�er forår i Prag i 1968

5 En milliard kroner

4 Der er fokus på unge og kvinder

3 Fiktiv fond

2 Formålet med partnerskabet er at lave spejderarbejde, der rækker ud over landenes grænser. Gennem
spejderarbejdet skaber vi fællesskaber og oplevelser på tværs af kulturer og samarbejder for at forme de
samfund, vi er en del af.

1 Siden 2007
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