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SAMMANDRAG AV LÄGET MED 
GRUNDSTADGAN 
 
I enlighet med Finlands Scouters medlemsmötes önskan har medlemmar och 
referensgrupper på bred bas delaktiggjorts i arbetet med grundstadgans förnyande. 
Mångsidiga och delaktighet främjande metoder har starkt synliggjort scouternas åsikter 
och röst i den nya grundstadgan.  
 
Medlemmarnas delaktiggörande inleddes genast i början av år 2019 med att ordna 
workshoppar runtom i landet i samband med evenemang anvisade av distrikten och 
FiSSc och via en förfrågan som gick ut till alla över 15 åriga scouter. Arbetsgruppen 
erhöll via workshopparna (ca 310 deltagare) och förfrågan (2569 svar) klara riktlinjer 
med bred förankring för att t.ex. beskriva värderingar. Trots den snäva tidtabellen för 
processen var deltagarantalet högt. Ämnet väckte mycket diskussion och iver. På basen 
av responsen kunde konstateras att scouterna var nöjda med att få påverka 
grundstadgearbetet. Resultaten från workshopparna och förfrågan diskuterades 
dessutom i Scoutrådet och av SP-FS:s styrelse. Förutom scouter hördes olika 
sakkunniga angående deras syn på bruket av terminologi och textinnehållen granskade 
ur olika minoritetsperspektiv.    
 
Arbetsgruppen hade som mål att klargöra grundstadgans struktur så att t.ex. det som 
berör organisationen och det som angår den enskilda scouten framgår tydligt och skilt 
för sig och är lätt att identifiera. Styckenas ordning, innehåll och rubricering 
tydliggjordes. I den nya grundstadgan bildar organisationens verksamhetsprinciper och 
scouternas värdegrund egna helheter. Man försökte överlag att göra texterna mer 
exakta.  
 
I den gällande grundstadgan nämns värderingarna på flera olika ställen. I den förnyade 
grundstadgan har behandlingen av värderingarna tydliggjorts så att de finns 
komprimerade i de redan befintliga scoutidealen. Varje ideal har fått ett förklarande 
tillägg som närmare beskriver det ifrågavarande idealet. Någon skild ”en scouts 
värderingar”-listning gjordes inte eftersom scouternas värderingar yttrar sig i idealen, 
löftet och valspråket vilka alla i den nya grundstadgan finns under rubriken Scouternas 
värderingar. 
 
I uppdraget som arbetsgruppen fick av medlemsmötet ingick det att granska speciellt 
fyra värden.  I de workshoppar som ordnades koncentrerade man sig särskilt på dessa.    

 

• Arbetsgruppen för värderingar (fi. arvotyöryhmä) hade identifierat Att handla 
etiskt rätt som ett värde. Detta värde lyftes inte upp att vara t.ex. ett eget ideal 
eller som en del av löftet. I och med delaktiggörandet kunde vi konstatera att det 
här värdet för scouterna tolkas specifikt som att handla rätt enligt scoutingens 
värderingar och inte t.ex. enligt den enskilda personens egna värderingar. I den 
nya grundstadgan komprimeras värderingarna till scoutidealen, scoutlöftet och 
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scouternas valspråk. Genom att förbinda sig till dessa får scouten en grund för 
att handla etiskt rätt. 
 

• Förfrågan gav ett starkt stöd för att scoutingen som en fredsrörelse och global 
rättvisa i den nya grundstadgan komprimeras i idealet att främja vänskap över 
gränser. Dessutom finns värderingen i den nya grundstadgan genomgående i 
verksamhetsprinciper, mål för fostran och scoutlöftet. 

 
• En positiv attityd till religioner, en respektfull hållning till andras livsåskådning 

och att själv växa i sin egen tro eller övertygelse är fortsättningsvis en viktig del 
av scouting och denna värdering komprimeras speciellt i idealet att söka 
sanningen i tillvaron. Efter att ha beaktat alla som hörts och sakkunnigas 
utlåtanden beslöt arbetsgruppen att föra in i den nya grundstadgan begreppen 
religion och åskådning parallellt. Åskådning anses här omfatta såväl religioner 
som t.ex. icke religiositet. 
 

• Lojalitet till det egna landet -värderingen kom arbetsgruppen fram till att syns i 
den nya grundstadgan och i löftet som en betoning av ansvar för det egna 
samfundet och samhället. Formuleringen vara trogen lämnades bort i den nya 
texten. Vad den enskilda scouten anser att det egna landet och samhället omfattar 
blir upp till den enskilda individen att bestämma. I grundstadgan och i 
scoutingens värderingar betonas även framöver att arbeta för det gemensamma 
bästa i det egna landet och i världen, i smått och stort.   

 
 
Förutom de fyra värdetemana hade arbetsgruppen en femte uppgift, att förnya 
scoutlöftet så att det omfattar olika åskådningar, såväl olika religioner som icke 
religiositet. Den nya grundstadgan innehåller ett löfte som är ett och samma för alla. I 
uppdraget ingick möjligheten till ett eller flera olika löften där ett löfte skulle ha haft 
både en konfessionell och en sekulär version. Hörandena och diskussioner med 
Scoutrådet och SP-FS:s styrelse ledde arbetsgruppen att gå in för ett löfte. Fyra teman 
togs in, samhället, naturen, övertygelse och scoutidealen. Urvalet bottnade i de svar 
som workshopparna och förfrågan gett vid handen.   

 
Speciellt andlighetstemat kom under processen fram i diskussioner även utanför 
organisationen. Den nya grundstadgan och det nya scoutlöftet orsakar inte i praktiken 
förändringar i kårernas eller församlingarnas inbördes avtal eller samarbeten. Även i 
fortsättningen förverkligas det religiös fostran och åskådningsfostran som en del av 
scoutfostran. Den nya grundstadgan betonar den bredd det finns i medlemmarnas 
religioner och åskådningar och att dessa ska även framöver beaktas i 
scoutverksamheten.     
 
Finlands Scouters utskott för fostran ansvarade för scoutfostran-kapitlet, 
arbetsgruppen bistod utskottet. Beskrivningen av scoutmetoden uppdaterades vad 
gäller ordval så att terminologin motsvarar dagens språkbruk. Innehållen i scoutingens 
mål för fostran uppdaterades så att de motsvarar dagens åldersgruppsspecifika mål för 
fostran.   
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Grundstadgan har uppdaterats på många ställen men strävan har varit att hålla 
innehållet som det samma. I och med uppdateringen har en målsättning varit att göra 
scoutingen öppen för allt fler. Detta har gjorts genom att lägga till några nya element 
och genom att betona redan befintligt. Mycket i den nuvarande grundstadgan har ett 
brett stöd bland medlemmarna och mycket av detta har bibehållits till exempel i 
idealens formuleringar. Den nya grundstadgan är ett svar på medlemsmötets uppdrag 
och är, på samma sätt som den nuvarande, i linje med världsförbundens (WAGGGS och 
WOSM) värdegrund som består av de tre centrala delarna; Duty to Self, Duty to Others, 
Duty to God. 
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