Kommentarer til ny speiderlov
Til:
Årsmøtet i Grenland Krets, 5. mars 2014
Fra:
1. Gulset og Skien FA speidergruppe
Dato: 15.2.2014
Generelt
Grunntanken i speiderloven er at en speider «ER» dvs. at speiderloven skal vise holdningene og adferden
til en speider. Loven gir ingen påbud eller forbud. Dette grunnprinsippet er ivaretatt.
Det er også viktig å ha med den religiøse dimensjon i loven, hvilket det er åpnet for.
Viktige egenskaper og mellommenneskelig relasjoner til en speider er ivaretatt.
Det er blitt enklere språk, men noen steder litt for enkelt.

Forslag til ny speiderlov:

Dagens lov:

§1: Tre alternative forslag:
- En speider er åpen for Gud
- En speider søker sin tro og respekterer andres
- En speider arbeider for fred og respekterer
andres tro
§2: En speider er en god venn
§3: En speider tar vare på naturen
§4: En speider behandler alle som likeverdige
§5: En speider er til å stole på
§6: En speider klarer seg med lite
§7: En speider arbeider for fred
§8: En speider tar ansvar og viser vei

1. En speider er åpen for Gud og hans ord.
2. En speider kjenner ansvar for seg selv og
andre.
3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
4. En speider er en god venn.
5. En speider er ærlig og pålitelig.
6. En speider kjenner naturen og verner om den.
7. En speider tenker og handler selvstendig og
prøver å forstå andre.
8. En speider gjør sitt beste i motgang og
vansker.
9. En speider er nøysom og prøver å klare seg
selv.
10. En speider arbeider for fred og forståelse
mellom mennesker.

Vårt forslag til ny lov:
§1 En speider er åpen for Gud
Alt a) Det første alternativet ivaretar den religiøse dimensjon best.
Vi står i den kristne humanistiske tradisjon og det er da naturlig å være åpen for den kristne Gud. Stor G i
gud er et egennavn og indikerer da navnet på den kristne Gud. Hadde vi vært i en muslimsk dominert stat
kunne det stått Allah.
Det å være åpen gir også stor frihet i hvordan den enkelte speider utøver sin tro og vi som ledere
formidler tro.
Da nytt løfte, som er lik nytt forslag, ble vedtatt i 2004/2006 var begrunnelsen:
”Dette løftet vil la oss beholde den religiøse tilknytningen i speiderløftet, samtidig som ordlyden i
speiderløftet og speiderloven er lik. Vi tror også at dette vil kunne være med å tydeliggjøre og forsterke det
religiøse aspektet i speidingen. NSFs egenart vil også være ivaretatt – vi får presentert at NSF har en
religiøs tilknytning, samtidig som vi er åpne for mange, fra de som undrer og tviler til de som har sterk tro.”
Alt b) Å søke sin tro er en aktiv handling og en positiv vinkling. Det gir også rom for andre trosretninger å
bli inkludert. Respekt for andres tro bør derimot legges inn i egen paragraf.
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Hvordan vi formidler til de yngste speiderne fra 7 år og oppover at de må «søke sin tro», kan bli en stor
utfordring og en ansvarsfraskrivelse. Erfaring tilsier at de fleste unge blir mer bevisst på religion og tro når
de kommer til konfirmasjonsalderen dvs 15 år. Det å søke sin tro kan da bli meget individuelt og ikke gi
speidingen noen reell religiøs dimensjon og fast ramme. Dette alternativet er da langt dårligere enn alt a)
Alt c) «Arbeider for fred...» er ikke et reelt alternativ.
§2 En speider møter andre med respekt.
Denne paragrafen erstatter § 4 «en speider behandler alle som likeverdige» som er en dårlig formulering.
Den kan forstås som: ja vi er ikke likeverdige, men jeg kan behandle deg som det. Behandler er heller ikke
noe godt ord. Da er ”respekt” et begrep som tar hensyn til religion, rase, kjønn og legning. Å respektere
andre er en positiv holdning. For å møte andre med respekt må du vite hva du selv står for.
§3 En speider er en god venn.
§4 En speider er til å stole på
§5En speider tar ansvar og viser vei
Ingen kommentar
§6 En speider gjør sitt beste i motgang
Denne paragrafen er ikke med i komiteens forslag. Dagens unge kalles for Curling-generasjonen som ikke
har lært å takle motgang. Skole og fritid er voksenstyrt. Vi voksne sørger hele tiden for at de har det bra.
Forklaringen til §8 i speiderboka 2003 sier: ”Det er ikke like lett å få til alt du gjerne vil gjøre. Det
vanskelige kan se enda verre ut om du gir opp med en gang. Prøv om du kan finne en løsning, enten alene
eller sammen med en annen. Du lærer deg selv å kjenne når du står overfor en vrien oppgave. ”Skal jeg gi
opp eller prøve likevel?” Det er når det kreves noe ekstra og du anstrenger deg at du utvikles og blir mer
sikker på deg selv”.
§7 En speider tar vare på naturen
Ingen kommentar
§8 En speider er nøysom.
Vi mener at «å klare seg med lite» som er komiteens forslag er noe man kan gjøre. Nøysom er en holdning
og noe man er. Ta vare på/ reparere og gjenbruk ligger innbakt i nøysom, det ligger ikke like opplagt inne i
klarer seg med lite. I velstands Norge er nøysom en verdi som er på vei ut. Vi lever i et bruk og kast
samfunn. Vi ønsker å være en motvekt og fremholde denne verdien. Det er et ord som brukes lite i dag,
men som språkrådet sier finnes det ikke noe synonym og vi bør jobbe for dets videre eksistens.
(Dessuten ”er nøysom” kortere enn ”å greie seg med lite” som har vært et poeng for komiteen ved å lage
korte og enkle paragrafer)
§9 En speider arbeider for fred.
Ingen kommentar
En sammenheng mellom paragrafene kan vises slik:
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GUD
§1 –åpen for Gud

Natur
§7 - tar vare på naturen
§8 – er nøysom

En
speider

Medmenneske
§2 –respekter andre
§9- arbeider for fred

Egenskaper

§3 – en god venn
§4 – er til å stole på
§5 – tar ansvar og viser vei
§6 – gjør sitt beste i motgang
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