Sendt den 28. april 2020
Kære Sarah og alle jer, der har skrevet under på underskriftsindsamlingen imod den nye spejdertrøje.
Herunder er et svar fra Hovedbestyrelsen.
Tak for de mange tilbagemeldinger vi har fået i tiden efter vi har offentliggjort beslutningen om den nye spejdertrøje.
De mange underskrifter, jeres kommentarer og nogle steder udbredte utilfredshed gør i den grad indtryk på os.
Vi har i HB læst dokumenterne igennem, læst jeres kommentarer, snakket med mange af jer og været på besøg i
regionerne for at svare på spørgsmål og tage dialogen op. Og jeres tilbagemeldinger gør i den grad indtryk på os,
og vi har efter beslutningens offentliggørelse drøftet bl.a. mærker på uniformen, om der skal være WAGGGS mærke
og gruppe navn på uniformen, hvordan vi gør med stjerner mm.
Vi kan godt forstå I føler jer overhørt, for I er ikke alle sammen blevet spurgt. Kredsen af folk, der har taget denne
beslutning har været forholdsvis lille. Men fælles for disse folk er, at de er demokratisk valgt til poster, som giver
dem beslutningskompetence til at træffe en så stor og vidtrækkende beslutning som denne. Det kan man så være
enig eller uenig i om det er det rigtige og den mest demokratiske måde at gøre det på, og det er også helt okay at
være uenig, men her kommer lidt ting vi som hovedbestyrelse har skullet tage med i betragtning, da vi tog denne
beslutning.
Beslutningen er taget med åbne øjne og vi har tidligere drøftet mange gange for og imod beslutningen og det har
ikke været en nem beslutning, men vi er stadig alle enige om, at for vores korps på den lange bane og ind i fremtiden,
er det det helt rigtige valg. Og derfor vælger vi som hovedbestyrelse at stå fast på beslutningen og holder fast i, at
beslutningen fortsat er, som I blev præsenteret for den på Nyborg Strand. Det betyder ikke at vi ikke lytter! Men at
vi mener dette er den rigtige beslutning for vores korps, hvis man også skal kunne være grøn pigespejder i fremtiden.
Det er vigtigt for os at lægge kortene åbent på bordet og tale ærligt om beslutningen og årsagerne til den. En af de
helt store årsager til beslutningen er, at vi styrtdykker i medlemstal, så vi kan ikke blive ved med at gøre som vi
plejer, hvis vi også vil eksistere i fremtiden. Der skal ske en radikal ændring og den skal ske nu!
Vi har derfor påbegyndt et arbejde i HB for at vi kan begynde at vækste igen. Spejdertrøjen er en del af arbejdet,
men også nystart af grupper, spilopspejd og aktivitetsmateriale inkl medlemskampagnen er nogle af vores
fokuspunkter. Derudover har vi sat et stort strategisk arbejde i gang som indebærer ny struktur i topledelsen og
teams, som gerne skulle underbygge vores vækst arbejde. Derudover er der en mere lavpraktisk del med, at stoffet
til de nuværende uniformer snart er brugt op og da vi gerne vil forny uniformen efter ca. 23 år med skjorten, har vi
valgt ikke at sætte en ny produktion i gang af stof og uniformer. Derfor skulle vi under alle omstændigheder have

en ny uniform indenfor den nærmeste fremtid. Så vi har taget beslutningen for at blive tidssvarende, åbne og
attraktive for nye piger og kvinder, der endnu ikke er pigespejdere, for det mener vi den nye spejdertrøje kan hjælpe
os med.
Vi har besluttet, at vi vil bruge delegeretmødet som platform for den videre diskussion og der er stillet flere forslag
fra jer medlemmer der vedrører uniformen. Derfor glæder vi os til at tage den videre diskussion med jer der, hvor I
får mulighed for at bruge jeres demokratiske stemme til at få indflydelse på den.
Vi håber derfor I vil stille stærkt op til delegeretmødet om I er enige eller uenige i beslutningen, så alle vores piger
er repræsenteret ved delegeretmødet og så alle derfor bliver hørt.
På vegne af hovedbestyrelsen

