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Spejdere fra hele verden på COP15 
 
38 spejdere fra hele verden er observatører på FNs klimakonference i Bella Centret. 
De vil en ambitiøs aftale og gør opmærksom på, at det er ungdommen og de 
kommende generationer, som skal leve med klimaudfordringerne.  
 
For nogen er kampen personlig og lige uden for døren 
Luana Bosanquet-Heays er 20 år, spejder og bor på Cook Islands, som er en af 
Stillehavsøerne. For hende er udfordringerne med klimaet også personligt, for det handler 
ikke kun om flere oversvømmelser og storme, nej det handler om hendes lands 
overlevelse og fremtid. Hun håber, at klimakonferencen vil give både Cook Islands og de 
næste mange generationer en god chance for fortsat at kunne leve på deres øer. Luana er 
observatør for World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
WAGGGS har sendt 26 spejdere som observatører til COP15 i Danmark. De 
repræsenterer verdens største organisation for piger og unge kvinder med cirka 10 
millioner medlemmer. På COP15 er det kvinders udfordringer og levevilkår i forhold til 
klimaproblematikken, som særligt optager delegationens medlemmer. 
 
Et ansigt over for politikere og internationale organisationer 
Danske Rasmus Jensen er også spejder og 20 år. Han kommer fra Års i Nordjylland. Hos 
Rasmus er klimaforandringerne ikke helt så tydelige i hverdagen, som de er for Luana. 
Men det gør ham ikke mindre engageret i klimaspørgsmålene. Rasmus er en af de 12 
spejdere The World Organization of the Scout Movement (WOSM) har sendt som 
observatører på COP15. De repræsenterer en global spejderbevægelse med over 28 
millioner medlemmer. 
”Jeg oplever, at jeg kan være et ansigt over for politikere, internationale organisationer og 
mange flere, som er på konferencen. Med det håber jeg at kunne være med til at styrke 
spejdernes profil i forhold til miljø og klima.” Siger Rasmus. 
 
NGO’ere med en stemme, men uden stemmeret  
De internationale spejderorganisationer WAGGGS og WOSM har begge observatører fra 
hele verden med på COP15. Men selvom man er observatør og derfor ingen direkte 
indflydelse har på forhandlingerne, kan de påvirke debatten og beslutningerne ved at gøre 
opmærksom på deres mærkesager i forhold til klimaet.  
 
Følg spejderne på COP15 på klimacamp.wordpress.com 
 
Foto  
Sammen med pressemeddelelsen er et foto fra klimatopmødet. Fotoet er taget af Paul 
Kubalek.  
 
Kontakt 
For spørgsmål om spejdernes aktiviteter under COP15 kontakt Annesofie Bjerre, 
ab@dds.dk, 60 93 48 88. For pressehåndtering kontakt kommunikationskonsulent 
Jeanette Hedegaard: redaktionen@spejder.dk, 23 29 33 62. 

mailto:redaktionen@spejder.dk�

