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Danske spejdere certificerer klimaprojekter i andre lande 
32 unge spejderledere fra 32 forskellige lande verden over er landet i København midt i 
klimatopmødet. De kommer hver især med en ide til et klimaprojekt, som de ønsker at gøre til 
virkelighed. Når de rejser hjem igen er ideerne blevet til konkrete projekter, som kan gøre en forskel 
for klimaet lokalt og globalt. 

Scouts for Climate Summit er et alternativt klimatopmøde for unge spejderledere fra hele verden. Det tæller 
blandt andet deltagere fra Bhutan, Burkina Faso, Canada, Ghana, Holland, Israel, Moldova, Korea, 
Slovenien og Togo.  
 
Scouts for Climate Summit klæder på 10 dage deltagerne på til at gennemføre klimaprojekter i deres egen 
nationale spejderorganisation. Når de rejser hjem, kan de være projektledere på deres egne – eller andres - 
ideer, og de kan agere som engagerede klimaambassadører i verden. Sidst i forløbet, torsdag den 16. 
december, bliver spejdernes projekter klimacertificerede for deres kvalitet af konsulent Ole Dall fra Syddansk 
Universitet. 

 
Spejdere fra hele verden arbejder for klimaet 
Projekterne i Scouts for Climate Summit har alle det formål at skabe aktiviteter og handlinger, som er med til 
at ændre adfærd hos spejdere og deres familier og venner. 

”Med Scouts for Climate Summit giver vi et modspil til en række ord. Vi sætter handling bag vores intentioner 
og gør det håndgribeligt, at spejdere laver projekter, som gør noget godt for klimaet.” Fortæller Annesofie 
Bjerre fra projektgruppen. ”Projektet viser, at spejderne er ’agents of change’, og at vi skaber aktiviteter, der 
gør en forskel, og er med til at bygge en bedre verden.”  
 

Fakta om Scouts for Climate Summit 

• Spejderne ankommer til København fredag d. 11. december. De er på Scouts for Climate Summit 
frem til lørdag d. 18. december 

• Der er 32 spejderledere fra 32 forskellige lande med hvert sit projekt 
• Alle deltagere er mellem 18 og 35 år. 
• Der er spejdere fra Australia, Bhutan, Burkina Faso, Canada, Denmark, Egypt, Ethiopia, Finland, 

Germany, Ghana, Guinea, Guyana, Iceland, Israel, Kenya, Mexico, Moldova, Namibia, Netherlands, 
Norway, Portugal, Republic of Korea, Romania, Seychelles, Slovenia Sweden, Switzerland, 
Tajikistan, Macedonia, Togo, UK, USA 

• Projekterne bliver udviklet fra ide til en konkret projektplan 
• Projekterne bliver klimacertificerede torsdag den 16. december i København 

  
Andre spejder-aktiviteter under klimatopmødet  
Spejderne viser, hvordan børn og unge kan leve klimavenligt, og at spejdere er en både aktiv og attraktiv 
samarbejdspartner, når det gælder klimaforbedringer verden over. Spejderne i Danmark har derfor også: 

- 50 gæster under COP15, der deltager som observatører under klimatopmødet i Bella Centret. 
Gæsterne kommer fra de to verdensspejderorganisationer World Association of Girl Guides and 
Scouts (WAGGGS) og World Organization of the Scout Movement (WOSM).  



- En stor klimacamp på Højbro Plads i København hvor spejderne viser, hvad vi gør konkret for et 
bedre klima i dagligdagen: Her kan børn og unge prøve forskellige energikilder, lave klimavenlig mad 
og lære om, hvor lang tid det tager for affald at blive nedbrudt i naturen. 

 

Følg spejderne på COP15 og på klimacamp på spejderne.dk 
 
Spejderne i Danmark – er Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, Danske Baptisters 
Spejderkorps, De grønne pigespejdere og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.   

Foto  
Vedhæftet denne pressemeddelelse er et foto: Gæstespejdere varmer fingrene under deres besøg på 
klimacampen. Foto: Peter Henrichsen. 
 
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. 
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