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För länge sedan, levde 
en liten kung.
Han hette Jay Citizen 
den 1. 
Jay C. I. var alltid 
ledsen dagarna långa. 
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När han såg sig omkring såg han 
allting egoistiskt. Ingen brydde sig 
om de andra medborgarna. De små 
gråa kungarna tänkte endast på sig 
själva, de stora gråa kungarna var 
ännu värre. Trots detta var ingen av 
kungarna lycklig. 

Vilken förfärlig situation! 

Den lilla kungen Jay C. I. ville ändra 
på detta. Han ville göra något för 
sina vänner, medborgarna: mera för 
barnen, mera för företagen, mera för 
utbildningen, mera för det fattiga och 
mera för det lokala grannskapen.

Och han ville 
också vara lycklig 
och glad. Han 
ville ha roligt i 
livet, lära sig 
något nytt och 
upptäcka denna 
underbara värld!

Men hur skulle den lilla 
kungen få till stånd detta på 
egen hand?

Han grubblade och funderade 
över saken och sedan plötsligt 
fick han en idé!



“Varför inte tala med de 
andra kungarna som 

också ville förbättra 
tillvaron och livet?” 

tänkte den lilla kungen.
“Lära sig av någon annan är 

nyckeln till framgång”,
 fortsatte Jay C. I. 

beslutsamt.

Så han åkte på en lång 
resa för att träffa de 

andra kungarna.

Den grön-blåa drottningen sade:

“En betydelsefull och storartad person 
frågar inte vad deras land kan göra för dem, men 

vad de kan göra för sitt land. Det är verkligt 
broderskap och samhörighet. Gör det och 

du kommer att bli lycklig.”



Det var ett väldigt bra förslag. Med lätta steg 
fortsatte lilla Kung Jay C. I. sin resa.

“Mannen, som flyttade berget var 
samma man, som började med att bära små 

stenar. Om vi bara tar det första steget kan 
vi nå även större mål. Vi kan uppnå även 

Förenta Nationernas mål. 
Fred är möjligt.”

Den gröna kungen visste att:



Den röda kungen gav 
honom rådet att:“Det låter underbart!” tänkte den lilla Kung Jay C. I., 

“bara genom att köra igång hittar vi nyckeln till en positiv 
förändring.” Och så reste han vidare...

“Sälj fiskeredskap inte fisk i 
butikerna. Om människorna lär sig fiska, så 
lär de sig också hjälpa sig själv. Det är vår 
plikt att hjälpa oss själva och ta för oss. 
Detta är frihet. Människor som är fria 

försvarar rättvisa.”



Den purpurröda drottningen talade om för honom att:

“De största skatterna en person 
kan ha är inte deras materialistiska 
förmögenhet men deras karaktär och 

personlighet. Ju mera du utvecklar till 
personlighet desto mera kan betjäna 

samhället.”

“Jättebra” tänkte Jay C.I., “det är nyttigt.” 
Med ett leende på läpparna fortsatte lilla kungen 
sin resa.



Den blåa kungen visste att: 

“En betydelse och storartad 
person leder med en fast hand och utan 

fördomar. Ledarskap är trovärdigt endast då 
det tillämpas med samma regler för alla. 
Relationer och vänskap betyder ingeting, 

enbart reglerna,”

“Utveckla min personlighet hela mitt liv. Det låter 
bra. Det lär oss att vara uppmärksamma och 
försiktiga för alla motgångar som våra 
medmänniskor råkar ut för.” Tänkte Jay C. I. för 
sig själv. Den lilla kungen reste vidare.



Den orangefärgade kungen talade till honom:

“Vart du än går, gör det med 
hela ditt hjärta. Kom ihåg att ingenting 

kommer enbart från oss själva och varje 
handling har ett värde endast om du gör 
det frivilligt och med hela ditt hjärta.”

Det här gör alla mera lyckliga och lättare att leva 
tillsammans, då inte enbart vänner får fördelar 
och uppmärksamhet. Samma regler för alla. Det 
är en bra idé. Med den här idén i bagaget 
fortsätter Jay C. I. sin resa.



Jay C.I. började genast förverkliga de råd han hade fått av 
drottningarna och kungarna. 

Han lät sitt folk resa så att de kunde uppleva samma, som 
han hade gjort. De skulle göra gott i världen och samtidigt ha 
roligt. De öppnade sina hem och bjöd in andra att besöka dem. 
De gjorde regler som deras besökare också kunde fästa sig 

vid. Det var roligt.

Plötsligt tittade lilla Kung 
Jay C. I. upp och kunde 
inte tro sina ögon. På 
avstånd såg han ett slott, 
Var han verkligen tillbaka 
hemma? 

Han hade rest runt hela 
världen lycklig och glad 
och hade fått flera 
jättefina råd. 



En dag möttes alla kungarna igen. De hade fest hale 
dagen och hela natten. De lärde sig av varandra och 
lärde sig ännu mera om varandra. De gav sig själv 

ett namn. De kallade sig själv Jaycees efter 
lilla Kung Jay C. I.

De andra kungarna förstod att de lärt sig en hel del av lilla 
Kung Jay C. I. De var mycket lyckligare för lilla Kung Jay 
C. I. hade varit öppen mot dem. Han hade delat med sig alla 
de fina råden han fått med alla andra kungar och drottningar. 
De gör världen litet bättre varje dag.



Och eftersom mötet var så trevligt och roligt 
började de arrangera konferenser minst två gånger 
per år. 
De möttes på världskongressen, på regionala 
konferenser, nationella konferenser och även 
lokalt lyckades de ordna plattformer för utbyte 
av kunskap, idéer, projekt mm. 

Till slut hade de en fördel framför de otäcka 
egoisterna. 
Jaycees blev lyckligare. De blev också ärligare. 
Deras länder blev färgstarkare och slutligen 
skrattade de och var glada tillsammans. 



Vi tror: 

•	 att tron på en gud ger betydelse och innehåll åt 
livet; 

•	 att brödraskap mellan människors står över  
nationell suveränitet; 

•	 att ekonomisk rättvisa bäst kan uppnås av fria  
människor och fritt företagande; 

•	 att styrelseskicket bör grunda sig på lagar och 
inte individer; 

•	 att det mest värdefulla på jorden finns i individens 
personlighet; 

•	 att tjäna mänskligheten är den viktigaste uppgiften 
i livet

Från detta föddes en 
etik som är viktig i 
samband med 
engagemang. 

Varje kung skrev 
ned sina tankar 
och tillsammans 
skapade de sin 
trosbekännelse. 

www.jci.cc



Vi vill visa dig vilken kraft JCI har. Vi gör en 
skillnad som inte finns någonstans i resten av 

världen.
Var och en av oss talar inte enbart de 

officiella språken i sitt land men även ett 
modersmål, fadersmål, ett regionalt språk, 

ett språk som den egna stammen eller ätten 
talar. 

Låt oss visa det för alla andra!

Hjälp oss att dela med oss vår lilla berättelse 
på så många språk som möjligt. Översätt 

texten till din dialekt eller det språk du talar. 

Skicka din översättning till:
jccreed@wachsonian.de




