
  Vedlegg 10 

  

Manifest om Miljø, forbruk og rettferdighet i Norges speiderforbund 
 
 

“Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things 
God has made the world for you to enjoy... Try to leave this world a 
little better than you found it” 

Baden-Powell, Last Message to the Scouts of the World 
 
 
INNLEDNING 
Norges speiderforbund sitt engasjement for miljø, forbruk og rettferdighet forankres i 
speiderbevegelsens verdigrunnlag og i Speidermetoden.  
 
Norges speiderforbund og våre medlemmer skal opptre som gode ambassadører for miljø, 
forbruk og rettferd både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
Samfunnsansvar skal vises i praksis, ikke bare snakkes om. Vi skal handle lokalt for å ta vårt 
globale ansvar for en bærekraftig utvikling:  
 
 
MILJØ 

En speider kjenner naturen og verner om den (Speiderlovens § 6) 
 

Vår troverdighet som samfunnsaktør og friluftslivsorganisasjon avhenger av at vi reduserer 
miljøbelastningene fra egen virksomhet til et minimum.  
 
Speidere skal i størst mulig grad velge det mest miljøvennlige alternativ. Fordi det er 
enklere å forebygge enn å reparere skal speidere arbeide aktivt for miljøvern.  

 
 
 
FORBRUK 

En speider er nøysom og prøver å klare seg selv (Speiderlovens § 9) 
 
Vi er i Norge i en situasjon hvor vi kan velge. Dette gir oss et stort ansvar som vi alle må 
være oss bevisst. Vi må redusere forbruket vårt om fattige mennesker skal gis mulighet til 
øke sitt, og vi samtidig skal klare å bevare jorden. 
 
Speidere skal i størst mulig grad tenke på gjenbruk og ressursutnyttelse ved innkjøp, 
transport, energiøkonomisering og avfallshåndtering i hverdagen og i speidingen.  

 
 
 
RETTFERDIGHET 

En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker (Speiderlovens § 10) 
 

En rekke av de varene vi kjøper i butikkene, er produsert under sterkt kritikkverdige 
økologiske og sosiale forhold. Bevisste valg vil presse frem endringer.  
 
Speidere skal i størst mulig grad bruke rettferdige varer. Vi er villige til å ta den ekstra 
kostnaden det innebærer å kjøpe disse varene.  
 

 
 


