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        AMBOREELE MONDIALE SCOUT

La scurtă vreme după înfiintarea oficială a Miscării Cercetăsesti în 1908, extinderea neprevăzut
de rapidă în tările din afara arhipelagului britanic l-a condus pe fondatorul ei, Lord Robert
Baden-Powell, la concluzia că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să se organizeze o adunare
a cercetasilor din toate tările. Însă orice actiune initiată în acest sens avea să fie curând înăbusita
de izbucnirea primului război mondial, în 1914.
In 1917, la cea de-a zecea aniversare a primului camp cercetăsesc (Brownsea Island) s-a sperat
intr-o reuniune care să marcheze intr-un mod festiv evenimentul. Date fiind circumstantele,
Baden-Powell a hotărât ca o “Jamboree Imperiala si Internationala” să aibă loc imediat ce
conditiile o vor permite. Cum războiul s-a sfârsit în 1918, conducătorii de atunci ai cercetasilor
din Europa au decis ca ea să aibă loc doi ani mai târziu, în 1920. Ca o coincidentă, o situatie
similară se va întâlni în cazul celei de-a 6-a Jamboree Mondiale, organizată în 1947, la doi ani
după terminarea celui de-al doilea război mondial.

Prima Jamboree Mondială – Olympia, Londra, Anglia, 1920.
Prima Jamboree Mondială a constituit un eveniment deosebit. Nimic de felul acesta nu mai
fusese organizat până atunci, iar lui B-P si colegilor săi le-a trebuit o mare doză de curaj pentru a
se angaja în ceea ce, năa la urmă, s-a dovedit un mare succes.
Jamboreea din 1920 are foarte putine lucruri în comun cu Jamboreele Mondiale din zilele
noastre, si cel mai evident este faptul că ea a avut loc în interior, în sala Olympia din inima
Londrei.
A fost nevoie ca, în aceasta imensă arenă, să se realizeze un strat de pământ de cca.40 cm
grosime, asternut pe podea special ca cercetasii să-si poată întinde corturile.
Un loc potrivit pentru un camp cercetăsesc în mijlocul unei metropole este imposibil de găsit asa
că organizatorii au amenajat un site pentru 5.000 de persoane la Richmond, în timp ce restul au
dormit la Olympia, pregătindu-se pentru activitătile zilelor următoare.
In imensele săli ale edificiului au fost organizate expozitii variate – în acele zile, chiar si un cort
era ceva nou! – iar demonstratiile de tehnici si mestesuguri prezentate de cercetasi nu au contenit
pe întreaga durată a evenimentului.
Astfel, prima Jamboree Mondială a devenit mai mult un “show” decât un camp international.
Ceea ce începuse ca o celebrare a scoutismului s-a transformat, în scurtă vreme, intr-o imensa
demonstratie de fraternitate mondială.
Către încheierea evenimentului, programul a fost oarecum perturbat de o activitate ce nu fusese
prevăzută. În imensa salî, întesată de cercetasi si în prezenta a mai multe mii de spectatori, B-P a
fost proclamat spontan, de către toti tinerii prezenti, ca “Chief Scout of the World” – un titlu pe
care nici un guvern si nici un rege din lume nu îl poate conferi si care a dispărut odată cu moartea
Fondatorului.
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Cu ocazia ceremoniei de încheiere, B-P a rostit un discurs, la fel de plin de semnificatii astăzi, ca
si cu acea ocazie istorică. Iată un fragment:
“Frati cercetasi. Între oamenii din lumea întreagă  exist ă  diferente în gândire si sentimente, asa
cum exist ă  în limba sau fizic. Jamboreea ne-a învătat  c ă  dac ă  exers ăm toleranta bilateral ă
si învăt ăm nu numai s ă  lu ăm, dar s ă  si d ăm – va exista pace si armonie pe p ământ.
Dac ă  aceasta este si dorinta voastr ă , s ă  continuam hot ărâti dezvoltarea, în noi si în tinerii
nostri, a unor sentimente de prietenie, în spiritul fraternit ătii mondiale cercet ăsesti, care s ă
aduc ă  pacea si fericirea în lume si bun ăvointa intre oameni.”
O seamă de lectii au fost învătate în urma acestei prime Jamboree si ele au fost consemnate cu
grijă, pentru viitor. O expozitie în sală limitează activitătile si împiedică cercetăsia, care este o
Miscare prin excelenta de exterior, să se afirme la reala sa capacitate. S-a înteles de asemenea, că
o Jamboree este, mai întâi de toate, un mijloc de promovare a întelegerii si prieteniei intre tinerii
din toata lumea si că, cu cât acest aspect este mai pregnant subliniat, cu atât mai de succes este
evenimentul.

A doua Jamboree Mondială – Copenhaga, Danemarca, 1924.
A doua Jamboree Mondială a fost organizată lângă Copenhaga, în Danemarca. Campul propriu-
zis a durat sapte zile, după care cercetasii prezenti s-au bucurat o săptămână de remarcabila
ospitalitate din partea familiilor daneze. 5.000 de participanti, reprezentând 35 de natiuni s-au
adunat în corturi – pentru prima dată în istorie când s-a realizat un camp de asemenea proportii.
S-a organizat un raliu special la care au participat Maiestătile Lor Regele si Regina Danemarcei.
Jamboreea s-a dovedit a fi un real succes si, încă o data, cercetăsia a arătat lumii ceva nou.

A treia Jamboree Mondială – Arrowe Park, Birkenhead, Anglia, 1929.
A treia Jamboree Mondială, cea care celebra a 21-a aniversare a publicării lui “Scouting for
Boys”, s-a tinut în Arrowe Park, Birkenhead. 35 de tări au fost reprezentate de 30.000 de
cercetasi, la care s-au adăugat 10.000 de participanti din Marea Britanie care au avut
oportunitatea de a campa în vecinătatea site-ului Jamboreei. A fost, fără îndoiala, cea mai mare
adunare a tinerilor din întreaga lume organizată vreodată până atunci. Două lucruri au fost
remarcabile, prin cantitate, la aceasta manifestare: numărul de participanti si noroiul. A plouat
atât de mult încât drenajul solului argilos a devenit, rapid, insuficient iar campul a început să
semene a mlastină adânca pentru întreaga perioadă a Jamboreei.
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A patra Jamboree Mondială – Godollo, Ungaria, 1933.
A patra Jamboree Mondială a avut loc în Pădurea Regală din Godollo, 17 km în afara Budapestei
si la ea au participat 25.000 de cercetasi din 34 de tări. Vremea bună a caracterizat manifestarea
pe întreaga ei durată iar participantii au multumit Cerului pentru umbra oferită de copacii din
site. Cei prezenti îsi vor aminti cu sigurantă imaginea lui B.P. inspectând subcampurile, călare pe
armăsarul sau roib. De notat, de asemenea, că întreaga natiune maghiară a contribuit la succesul
demersului cercetăsesc.

A cincea Jamboree Mondială – Vogelenzang, Olanda, 1937.
Această Jamboree este retinuta ca fiind ultima la care B.P. a mai putut participa, înainte de
moartea sa, în 1941. Festivitătile au fost inaugurate de către Regina Wilhelmina, în fata a 27.000
de cercetasi din 51 de tari. B.P., în vârsta de 81 de ani la data Jamboreei, a rostit în discursul său
în fata participantilor:
“ Viata mea se apropie de sfârsit. Cei mai multi dintre voi sunt abia la început, si doresc ca
viata s ă  vă  fie fericita si plin ă  de succes. Veti reusi asta dac ă  veti face tot ce vă  st ă  în putinta
s ă  respectati Legile Cercet ăsiei, oricând si oriunde v-ati afla… Vă  spun la revedere acum.
Dumnezeu s ă  vă  binecuvânteze! Dumnezeu s ă  vă  binecuvânteze pe toti!”.
A fost ca si cum Fondatorul ar fi simtit ca nu va mai participa niciodată la o Jamboree si a dorit
să adreseze un ultim mesaj public tuturor cercetasilor din lume.

A sasea Jamboree Mondială – Moisson, Franta, 1947.
Ceea ce B.P. nu stia în 1937 era că, nu după mult timp, lumea avea să fie răvăsită de un nou
conflict planetar. Cercetasii din întreaga lume s-au gândit, cu amărăciune, la evenimentele ce ar
fi trebuit sa aibă loc în 1941 si 1945. Însă este semnificativ faptul că, imediat după terminarea
războiului, în 1945, scoutismul a si început să facă planuri pentru viitoarea întâlnire Mondială si
Franta, recent eliberata, s-a oferit s-o găzduiască.
In ciuda dificultătilor majore pe care a trebuit să le depăsească, Jamboreea Păcii a fost un succes
remarcabil. 25.000 de cercetasi din peste 70 de tări s-au întâlnit pe malurile Senei, iar pacea si
bunăvointa s-au arătat mai puternice si mai pregnante decât oricând.
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A saptea Jamboree Mondială – Bad Ischl, Austria, 1951
Această Jamboree, organizată 4 ani mai târziu, a avut loc intr-o tară aflată încă în suferintă, după
lungii ani de război si neajunsuri. Din aceste motive, Jamboreea austriacă a rămas cunoscută ca
“Jamboreea Simplitătii”. Campul a fost stabilit pe un teren de golf, în pitoreasca regiune
muntoasă Salzkammergut, aproape de mica localitate Bad Ischl.
Evenimentul a fost organizat în întregime de către voluntari austrieci, în timpul lor liber, iar
pregătirea locului a necesitat doi ani, din ratiuni de economii financiare.
Numărul participantilor a fost limitat la 15.000, si nimeni nu va uita prima noapte când, ca un
gest de bun venit, organizatorii austrieci au aprins lumini pe vârfurile tuturor muntilor ce
străjuiau locul de camp. Fără îndoială, Jamboreea a reprezentat o realizare deosebită pentru o tară
aflată încă sub ocupatie militară.

A opta Jamboree Mondială – Niagara, Canada, 1955.
Aceasta a fost prima Jamboree din istorie organizată în afara Europei. Locul ales a fost
minunatul parc natural Niagara-on-the-Lake. 11.000 de cercetasi au participat la grandioasa
reuniune, însă cu adevărat impresionant este numărul celor care au traversat Atlanticul în avioane
– peste 1.000 numai din Marea Britanie.
Remarcabilă a fost si ospitalitatea dovedită de către gazdele canadiene; nu numai ca au fost
organizate numeroase actiuni de strângere de fonduri în folosul tărilor mai putin dezvoltate, dar
ei au organizat si o primire călduroasă si s-au arătat prietenosi si binevoitori cu fiecare ocazie.

A noua Jamboree Mondială – Sutton Coldfield, Warwickshire, Anglia, 1957.
Pentru a celebra Jubileul Miscării si Centenarul Fondatorului său, B.P., o combinatie de
Jamboree cercetăsească, Moot al roverilor si Indaba a liderilor a fost organizată în Sutton Park –
o frumoasă rezervatie naturală de 2.400 de acri. 33.000 de cercetasi din 90 de tări au campat timp
de 12 zile pe o vreme ce a variat intre valuri de căldura si furtuni ce au inundat părti importante
ale site-ului. Alte câteva mii au avut ocazia de a-si instala taberele în apropiere.
Jamboreea, deschisă de discursul Maiestătii Sale Regale, Ducele de Glocester, vizitată de către
Primul Ministru al Marii Britanii – Harold Macmillan si încheiată de către Liderul Mondial al
Miscării Ghidelor, Lady Baden-Powell, a fost prima care a beneficiat de propriile sale timbre
comemorative. Un alt aspect remarcabil l-a constituit ospitalitatea oferită de cetătenii englezi,
atât înainte cât si după eveniment.
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A zecea Jamboree Mondială – Laguna, Filipine, 1959.
La prima Jamboree Mondială organizată în Asia au participat 12.000 de cercetasi din 69 de tări,
cei mai multi dintre ei sosind pe calea aerului – la vremea respectivă unul dintre cele mai scumpe
mijloace de transport. Banii necesari au fost adunati prin actiuni de strângere a fondurilor, initiate
cu ani înainte.

A unsprezecea Jamboree Mondială – Marathon, Grecia, 1963.
Desfăsurată pe câmpia Marathon, locul celebrei bătălii dintre anticii greci si persi din anul 490
î.d.C., Jamboreea a reunit 10.394 de cercetasi din 89 de tari. Site-ul a fost vizitat în fiecare zi de
către Maiestatea Sa Regala, Printul Constantin, conducătorul Organizatiei Scout Elene.
La ceremonia decernării celui mai înalt ordin cercetăsesc – Lupul de Argint – Printului
Constantin au mai participat Regele si Regina Greciei, precum si Sir Charles MacLean,
conducătorul cercetăsiei din Commonwealth.

A douăsprezecea Jamboree Mondială – Farragut State Park, Statele Unite, 1967.
Având ca tema “Prietenia”, evenimentul a atras 12.000 de cercetasi din peste 100 de tari.
Printre vizitatorii de marcă s-au numărat Olave, Lady Baden-Powell si Hubert H. Humphrey,
vice-presedinte al Statelor Unite.
Câteva elemente deosebite ale site-ului au fost: reconstructia taberei lui B.P. de pe Brownsea
Island, o arie specială pentru pescuit, un rodeo original si o repetitie a jocului “Friendship Wide
Game”, organizat pentru prima dată cu ocazia Jamboreei grecesti din 1963.
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A treisprezecea Jamboree Mondială – Înăltimile Asagiri, Japonia, 1971
Organizată la poalele vulcanului Fuji, cea de-a treisprezecea Jamboree Mondială a “beneficiat”
de participarea unui musafir nepoftit: taifunul Oliver!
Cei 20.000 de cercetasi au fost violent scuturati de vânturi puternice si, în scurta vreme, inundati
intr-o mare de noroi cu trei zile înainte de încheierea campului.
Cu toate acestea, participantii au reusit să ducă la bun sfârsit cele mai multe dintre activitătile
plănuite, inclusiv un hike pe muntele Fuji, un forum cercetăsesc mondial si o seară internatională
cuprinzând elemente traditionale, cântece si dansuri.

A patrusprezecea Jamboree Mondială – Lillehammer, Norvegia, 1975.
Maiestatea Sa Olav al V-lea, Regele Norvegiei a deschis “Nordjamb ‘75”, cum avea ea sa
rămână în istorie, în iulie 1975, în prezenta a 17.000 de cercetasi din 94 de tari.
Jamboreea a oferit un exemplu deosebit de cooperare între cele cinci tări nordice, responsabile cu
organizarea. Relatiile prietenesti dezvoltate aici s-au datorat, în mare măsura, caldei primiri de
care a beneficiat fiecare participant în casele gazdelor norvegiene.
Pe lângă activitătile Scout traditionale ca: hike-uri, orientare si campare, organizatorii au
prevăzut, pentru prima dată, un program ce includea utilizarea tehnologiei moderne.

Anul International al Jamboreei Mondiale – 1979
A cincisprezecea Jamboree Mondială era programat a se desfăsura în Iran însă, datorită revolutiei
care a răsturnat regimul Sahului, ea a fost anulată.
Totusi, anul 1979 a fost declarat “Anul International al Jamboreei Mondiale” si, pe toată durata
lui, au fost organizate campuri internationale în toate regiunile lumii, astfel încât nimeni sa nu fie
lipsit de o experientă internatională.

A cincisprezecea Jamboree Mondială – Kananaskis Country, Canada, 1983.
“Spiritul traieste încă” a reprezentat tema inspiratoare a Jamboreei organizate în Kananskis
Country, parte a Provincial Park, la 1300m altitudine, în Muntii Stâncosi – 120 km vest de
Calgary, Alberta.
15.000 de cercetasi au participat la ceea ce se va dovedi o demonstratie impresionantă de
bunăvointă si prietenie internatională. Încă o dată, ospitalitatea canadienilor a fost unul dintre
elementele succesului Jamboreei.
Locul de camp, ales intr-un tinut sălbatic, a fost deseori tinta vizitelor unor ursi, elani si alte
animale sălbatice specifice zonei.
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A saisprezecea Jamboree Mondială – Cataract Park, Sydney, Australia, 1987.
Desfăsurată la Cataract Park într-un oras-cort urias, special construit lângă Sydney, această
Jamboree a fost prima în istorie organizată în emisfera sudică.
16.000 de cercetasi au fost prezenti, iar în ziua deschisa vizitelor, alti 13.000 au intrat în site.
Ceremonia de deschidere, tinută la miezul noptii de 31 decembrie 1987, a fost primul eveniment
oficial dedicat celebrării Bicentenarului Australiei.

A saptesprezecea Jamboree Mondială – Mount Sorak, Coreea de Sud, 1991.
“Mai multe tări, o singură lume” a fost tema care a adus împreuna 16.000 de cercetasi din peste
130 de tări, în Parcul National Mount Sorak. Site-ul se afla la numai câtiva kilometri de mult-
disputata frontieră cu Coreea de Nord si la peste 200 de kilometri de capitala Seul.
Jamboreea a debutat cu vreme proastă – ploaia si inundatiile creând mari probleme.
Ceremoniile de deschidere si închidere au reprezentat adevărate capodopere, planificate să
rivalizeze cu cele ale Jocurilor Olimpice.

A optsprezecea Jamboree Mondială – Dronten, Olanda, 1995
Evenimentul s-a desfăsurat pe o arie smulsa apelor, în Flevoland.
28.000 de participanti s-au bucurat de conditiile meteo surprinzător de bune si de varietatea
activitătilor.
Tema aleasă a fost “Viitorul începe azi” iar una dintre principalele atractii ale Jamboreei l-a
constituit “Global Development Village” – locul în care cercetasi din toata lumea si-au împărtăsit
experientele si au învătat despre modul de viată al altora.
Au fost organizate numeroase expozitii si activităti interesante la Plaza, în centrul site-ului.
Toata lumea a rămas impresionată de extraordinara organizare, atât înainte, în timpul, cât si după
Jamboree, astfel că un nou standard de calitate a fost impus viitoarelor evenimente Scout
internationale.
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A nouăsprezecea Jamboree Mondială – Chile 1998 / 99.
Din 27 decembrie 1998 si până în 6 ianuarie 1999, prima Jamboree Mondială organizată în
America Latină a avut loc la Picarquin, în mijlocul statului Chile, zonă renumită pentru viile si
livezile ei, la 70 de kilometri sud de Santiago.
Un total de 31.000 de cercetasi din 157 de tări au contribuit, prin activitătile desfăsurate, la tema
“Construind împreună pacea”.
Programul Jamboreei a făcut ca ea fie diferită de toate celelalte organizate până atunci, reflectând
multe dintre elementele caracteristice scoutismului din America de Sud.
Activitătile s-au bazat pe participarea la nivel de patrulă si au inclus o “Zi în serviciul
comunitătii”, în care cercetasii au contribuit la construirea sau refacerea unor facilitati în satele
din zonă, si programul “Pământul care ne hrăneste”, în care participantii au vizitat centre agricole
si industriale specifice economiei chiliene.
S-au organizat hike-uri cu diverse grade de dificultate si un imens “Global Development
Village”.
Petrecerea de Anul Nou a fost, si ea, impresionantă.
Multe initiative noi au fost testate cu ocazia acestei Jamboree, cum ar fi supermarketurile de
subcamp în care cercetasii puteau sa-si cumpere diverse produse, pe baza unui card electronic.

A douăzecea Jamboree Mondială – Thailanda, 2003.
A douăzecisiuna Jamboree Mondială – Anglia, 2007.


	Anul International al Jamboreei Mondiale – 1979

