Vi er med og feirer mangfoldet!
Det er viktig at vi speidere aktivt viser hva vi står for, hvilke verdier speiderarbeidet
bygger på, og at mangfold i organisasjonen vår er verdifullt. Nå i juni løfter vi fram
temaet inkludering i prosjektet Patruljen i samfunnet, og et av aktivitetsforslagene er
å delta i Pride-arrangementer på ulike steder i landet.
Om noen uker arrangeres Oslo Pride, Norges største feiring av skeiv kjærlighet og
mangfold. Som navnet tilsier, vil Oslo Pride bidra til at folk skal kunne være stolte av
sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet.
Mitt håp er at mennesker i alle aldre skal kunne kjenne på denne stoltheten og
oppleve aksept og respekt for hvem de er også i de 51 andre ukene av året. Det er
opp til deg og meg å gjøre det til virkelighet. Gjennom de valgene vi tar, og gjennom å
være beredt til aktiv handling, kan vi bidra til å gjøre livet lettere for andre, hver
eneste dag!
Men akkurat denne uka er en god mulighet for oss speidere til å være med og feire
en viktig del av mangfoldet, og minne hverandre og andre på at alle har rett til å leve
i fred, til å bli hørt og respektert. De som går under speiderbanneret i Pride Parade,
kan både inspirere, støtte og være gode, synlige rollemodeller for andre.
På den første dagen av speiderlandsleiren i Bodø for ett år siden, mobiliserte
speiderne spontant til en Pride-parade på leirtorget – samme dag som 40 000 deltok
i Pride Parade i Oslo. Seinere i leiruka arrangerte vi en sofasamtale på leirtorget om
temaet skeiv i speideren, Gjennom hele uka var Regnbuekaféen et populært tilbud til
alle. Både i utsalget på landsleiren og gjennom nettbutikken tilbyr Speider-sport
regnbueskjerf og skjerfknute i regnbuefargene.
En av dem som har kjent på betydningen av retten til å bli respektert og akseptert for
den man er, er 22 år gamle Daniel Nordengen fra Mjølner speidergruppe. Han ble
født som biologisk jente, men har skiftet kjønn til mann. I fjor ble han intervjuet av
nettsiden Gaysir og fortalte blant annet dette: – Jeg opplevde aldri noe negativt da jeg
gikk i speideren som jente. Speideren i Norge er ganske åpen og aksepterende i
forhold til ganske mange andre land, føler jeg. Det var mye vanskeligere å bli
akseptert av alle andre enn de i speideren. (…) Norges speiderforbund gjør en
fantastisk jobb med å inkludere alle, og de prøver hele tiden å gjøre det enda mer
inkluderende.

La oss sammen fortsatt stå på for at så mange som mulig skal
erfare det Daniel gjorde – at speideren er en trygg arena hvor du er
fri til å være deg selv!

