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STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER FOR BÆREDYGTIGHED
KFUM-Spejderne i Danmark ønsker at bidrage til Verdensmålene ved især at have ambitioner for
vores grønne aftryk på verden og dermed Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13
(klimaindsats). Netop Verdensmål 12 og 13 har altid været en særlig vigtig del af vores DNA.
Ambitionerne udleves ved at agere ansvarligt som organisation samt ved at tilbyde ambitiøse
uddannelsesprogrammer om bæredygtighed for vores medlemmer.
Bæredygtighedsplanen tager udgangspunkt i grundtanken for spejderbevægelsen: At vi efterlader
en bedre verden, end vi fandt. Samtidig er vi tro mod den kristne forvalterskabstanke med særlig
vægt på elementet fra spejderloven om, at en spejder værner om naturen.
Vi tror på, at Verdensmålene kun kan opnås, når den lokale spejdergruppe har viden og redskaber
til at gøre en positiv forskel for lokalsamfundet. Det er derfor afgørende, at Bæredygtighedsplanen
altid har understøttelse af den lokale spejdergruppe i centrum.
Bæredygtighedsplanen bruges desuden som et policy paper for helt konkret at kunne redegøre for
KFUM-Spejdernes grønne ambitioner overfor samarbejdspartnere.
På baggrund af halvårlige dialogmøder sættes nye bæredygtige initiativer i gang, og de allerede
besluttede initiativer justeres - se alle initiativer løbende på www.spejdernet.dk/voresbidrag.
Alle kan bidrage til Bæredygtighedslpanen. Har du kommentarer eller ideer, kan du skrive til
voresbidrag@kfumspejderne.dk.
Bæredygtighedsplanen består af to dokumenter: Et dokument med strategiske indsatsområder og
et dokument med afrapportering på igangsatte initiativer.

INDSATSOMRÅDER
I1:

Transport
Vi ønsker at udvikle systemer til koordinering af samkørsel og oplyse om de tiltag, man i sin
spejdergruppe kan gøre for at understøtte en grøn omstilling af transport.

I2:

Mad
Vi ønsker løbende at udvikle værktøjer, der skal gøre det nemmere at lave grønnere
madlavning i sin spejdergruppe. Det skal sikre, at flere børn og unge får kendskab til
forskellige måder at lave mad på.

I3:

Ressourceoptimering af spejderhytter
Vi ønsker løbende at vejlede spejdergrupper om, hvilke justeringer der skal til for at
nedbringe miljøpåvirkning og udgifter til forbrugsomkostninger i spejderhytter.

I4:

SCENES
Vi ønsker at flest mulige grønne centre engagerer sig i arbejdet med at formidle natur- og
miljøaktiviteter på spejdercentrene og samtidigt går forrest ved selv at arbejde med grønne
løsninger i spejdercentrenes drift. Det skal inspirere besøgende spejdergrupper til at arbejde
med natur og miljø hjemme i spejdergruppen.

I5:

Politiske prioriteter
Vi ønsker, at det er tydeligt, hvad KFUM-Spejderne mener om spørgsmål inden for natur- og
miljø. Det gør vi ved løbende at opdatere holdningspapirer, der kan hjælpe KFUMSpejdernes repræsentanter i den offentlige debat og repræsentationer i andre
organisationer.

I6:

Arbejdsprogrammer
Vi ønsker, at KFUM-Spejdernes arbejdsprogram løbende bliver tilpasset således, at
medlemmer af KFUM-Spejderne vil møde nuancerede aktiviteter indenfor natur og miljø,
der giver dem viden og lyst til at gøre en positiv forskel i deres eget liv.

I7:

Forsendelser og 55° Nord
Vi ønsker løbende at evaluere formaterne for vores magasiner og andre forsendelser for at
sikre, at vi bruger vores fælles ressourcer på den bedst mulige måde. Vi ønsker desuden
løbende at være i dialog med 55° Nord om at sikre den grønnest mulige drift af vores butik.

I8:

Naturdannelse
Vi ønsker, at børn og unge hos KFUM-Spejderne skal lære at forstå og sætte pris på naturen.
På den måde uddanner vi næste generation til at tage ansvar for den klode, de bor på.

I9:

Genbrug, vedligehold og reparation
Vi ønsker løbende at udvikle systemer, der skal sikre, at de materialer, der findes hos KFUMSpejderne, bruges, og at man som spejdergruppe føler sig bedst muligt klædt på til at kunne
vedligeholde og reparere sine materialer.

