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For Spf er det viktig å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av speiderbevegelsen i Norden, 
Europa og verden for å bidra til at speideren er en relevant bevegelse for mange. I tillegg ønsker vi 
at verdier som står sterkt i Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges speiderforbund og Norge 
generelt påvirker bevegelsen til å bli en transparent, demokratisk organisasjon for barn og unge 
med unge som relevante aktører i beslutningsprosesser.  

Dette posisjonsnotatet utdyper Speidernes fellesorganisasjons (Spf) politiske standpunkter 
innenfor internasjonal speiding, og vår tilknytning til og ambisjoner for internasjonalt arbeid i 
Spf. 

Dokumentet skal være til støtte for IC-er (Internasjonal Commissioners) og norske deltakere på 
konferanser og representasjonsoppdrag i Norden, Europa og på verdensplan.  

Dokumentet er delt inn i følgende deler:  

1. Standpunkter for det internasjonale 
speiderarbeidet 

2. Standpunkter for det enkelte verdensforbund 
3. Standpunkter for det Nordiske samarbeidet 
4. Fokusområder i perioden 2020–2023 

 

 

 

 

 

 



1. Standpunkter for det internasjonale speiderarbeidet  

Spf er organisert som en SAGNO (Scout and Guide National Organisation) med medlemskap for 
jenter i WAGGGS og gutter i WOSM.  

Spf erkjenner det felles verdigrunnlaget og bakgrunnen til de internasjonale speiderorganisasjonene 
og at de to verdensorganisasjonene har utviklet seg med ulike profiler og ulikt fokus på arbeidet, men 
Spf mener at det er mer som samler enn splitter speidere verden over.  

Speiderbevegelsen er en bevegelse for barn og unge. Vi mener at dette også skal reflekteres i 
beslutningsorganene til verdensorganisasjonene. Direkte ungdomsdeltagelse i beslutningsprosesser 
er like naturlig internasjonalt som i alle beslutningsprosesser fra patrulje til gruppe, region og 
nasjonalt nivå.  

Spf ønsker å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av verdensorganisasjonene og har disse 
prinsippene utviklingen av verdensorganisasjonene: 

● Spf ønsker å påvirke arbeidet til verdensforbundene slik at det fortsetter å være relevant 
for dagens barn og unge i verden.  

● Spf vil arbeide mot grenseoverskridende og trakasserende atferd innenfor 
speiderbevegelsen, og jobber for at arbeidet blir prioritert på nordisk nivå, europeisk nivå 
og verdensnivå.  

● Spf mener at verdensorganisasjonene skal være en tydelig aktør i det internasjonale 
samfunnet.  

● Spf mener at medlemskap i verdensforbundene skal være organisert gjennom en nasjonal 
sammenslutning.  

● Spf vil videreføre dagens ordning der alle nasjonale medlemsorganisasjoner er sidestilte 
og har samme demokratiske rettigheter uavhengig av størrelse på medlemsmassen eller 
økonomiske forutsetninger.  

● Spf anerkjenner at speiderbevegelsen har ulikt uttrykk i ulike samfunn.  
● Spf vil arbeide for at beslutningsprosesser i verdensforbundene skal være transparente, 

og at demokratiske prinsipper skal følges.  
● Spf mener det bør være samarbeid mellom verdensorganisasjonene, og at samarbeidet 

skal preges av gjensidig respekt.  
● Spf mener at den åndelige dimensjonen i speiderarbeidet er viktig, og ønsker at den blir 

prioritert i programarbeidet i speiderbevegelsen. 
● Spf mener at FNs bærekraftsmål skal ha høy prioritet i speiderbevegelsen.  

 

 



2. Standpunkter for det enkelte verdensforbund  

Spf anerkjenner at regionene er ulike og at medlemsorganisasjoner har forskjellige 
behov. Derfor bør det etterstrebes å ha frivillige og ansatte med lokal kunnskap for å 
treffe mangfoldet i organisasjonene.  

WAGGGS Spf mener at WAGGGS’ viktigste oppgave er å tilby et tilpasset opplegg for 
medlemsorganisasjonenes ulike behov.  

Gjennom arbeidet i WAGGGS ønsker Spf å 

● bidra til å utvikle det strategiske arbeidet og være en konstruktiv aktør og et forbilde for å 
fremme ungdomsdeltakelse i beslutningsprosesser på verdensnivå 

● fremme viktigheten av tydelig kommunikasjon og transparente beslutningsprosesser 
internt i WAGGGS 

● sørge for at European Contribution bidrar til økt innsats og skreddersydd program rettet 
mot medlemslandene i Europa 

● utfordre WAGGGS til å være relevante også for SAGNO-er, og være en konstruktiv 
bidragsyter i dette arbeidet 

● synliggjøre viktigheten av å yte medlemsstøtte til medlemsorganisasjonene 
● gi WAGGGS innsikt i våre behov og ønsker slik at de kan optimalisere sin 

skreddersydde støtte 
● tydeliggjøre viktigheten av at medlemsorganisasjoner har retningslinjer som skaper 

trygge miljøer – frie for trakassering, grenseoverskridende atferd osv. 
● være en støttespiller for andre medlemsorganisasjoner i WAGGGS 

WOSM Spf mener at WOSM skal være en aktiv aktør i det internasjonale samfunnet og bidra til at 
barn og unge får nettverk på tvers av landegrenser.  

Gjennom arbeidet WOSM ønsker Spf å 

● bidra til å utvikle det strategiske arbeidet og være en konstruktiv aktør og et forbilde for å 
fremme ungdomsdeltakelse og transparente beslutningsprosesser i WOSM  

● bidra til å utvikle tydelig kommunikasjon eksternt og internt i WOSM 
● utfordre WOSM til å være en tydelig global aktør i det internasjonale samfunnet 
● tydeliggjøre viktigheten av å jobbe for å forebygge grenseoverskridende og 

trakasserende atferd innenfor bevegelsen 
● gi WOSM innsikt i våre behov og ønsker, slik at de kan optimalisere WOSM Service 

Model 
● arbeide for at WOSMs arrangementer fortsatt skal være åpne for både gutter og jenter 

 



uavhengig av medlemskap 
● fremme edruelighet i valg- og arrangementskampanjer og på selve arrangementene 
● unngå å benytte seg av pengestrømmer fra autoritære regimer og uetiske givere, og å 

stille spørsmål ved slike donasjoner når det er aktuelt 

3. Standpunkter for det nordiske samarbeidet  

Gjennom det nordiske samarbeidet ønsker Spf å 

● fremme de ulike speiderforbundene i Nordens fellestrekk som forbund og felles 
språkbakgrunn, kultur og samfunnsliv  

● opprettholde en god arena for gjensidig erfaringsdeling og utvikling av speiderarbeid  
● skape gode diskusjoner om speiderpolitiske saker gjennom jevn og god kontakt 
● sørge for kontinuerlig evaluering og fornyelse av det nordiske samarbeidet 
● legge til rette for gode nordiske initiativer, både i og utenfor virksomhetsplanen 
● fremme norske/nordiske kandidater til valg i styrer på regionalt og verdensnivå 

4. Fokusområder i perioden 2020–2023  

I perioden 2020–2023 vil vi legge vekt på å 

● involvere flere unge medlemmer i vårt internasjonale arbeid og gi dem innføring og 
støtte gjennom et felles treningsprogram 

● fremme norske kandidater i arbeidsgrupper i WAGGGS og WOSM på europeisk og 
globalt nivå 

● arbeide for at europakonferansen blir opprettholdt som en felles møteplass for WAGGGS 
og WOSM på europeisk nivå 

● følge opp arbeidet som gjøres i etterkant av resolusjon 32, fremmet av Norge med flere 
på WAGGGS’ verdenskonferanse i India 2017, som etterspør en undersøkelse om 
hvorfor ikke flere unge medlemmer stiller til valg 

● støtte opp om omorganiseringen i WAGGGS som følge av endrede økonomiske 
rammevilkår, men samtidig stille kritiske spørsmål der det er relevant 

 


