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1. Inledning: Vad betyder ansvarsfullhet och hållbarhet på Kajo?
Ansvarsfullhet betyder att man tar hand om miljön och
människorna. På Kajo innebär ansvarsfullhet och hållbarhet
framför allt en noggrann planering och en förståelse för hela
lägrets inverkan på hållbarheten. Med hjälp av denna anvisning
samt de etiska principerna vill vi ge Kajos deltagare
en möjlighet att påverka lägrets hållbarhet.
Med hållbarhet menas människans välmående inom gränserna
för jordens bärkraft. Det förutsätter minst tre typer av
hållbarhet:
Ekologisk d.v.s. miljöns hållbarhet - t.ex. att vi minskar
utsläppet av växthusgaser
Social hållbarhet - t.ex. att likvärdighet och mänskliga
rättigheter förverkligas
Hållbar ekonomi - t.ex. att pengar och material används med
eftertanke.
Ansvarsfullheten bygger på den ekologiska hållbarheten. Om vi
inte tar hand om miljön kan vi heller inte ha annat slags
välmående. De tre typerna av hållbarhet har en nära anknyting
till varandra och de kan utnyttjas vid frågeställningar om till
exempel ett hållbart deltagande.

Ekologisk hållbarhet. Att ta sig till Kajo har konsekvenser för
miljön såsom till exempel utsläpp. Genom att föredra samåkning
kan varje deltagare bidra till att minska de skadliga
konsekvenserna.
Ekonomisk hållbarhet. Att anmäla sig till Kajo är en ekonomisk
satsning för såväl den som deltar på lägret som kåren. Det är
viktigt att noggrant och i god tid planera hur pengarna för lägret
ska användas.
Social hållbarhet. Kajo organiseras enligt principen för
Tillgänglihetsverktyget, som möjliggör ett likvärdigt
deltagande för alla. Alla som arbetar för Kajo följer de etiska
principerna. Kårerna kan också medverka till att Kajo är
tillgängligt för så många som möjligt.
Varje scout borde kunna delta i Kajo utan miljöångest.
Kajo står för sin ansvarsfullhet på lägret. Vi vill skapa nya sätt
för att organisera stora evenemang hållbart och för att fostra
våra deltagare till att göra ansvarsfullare val. Vi vill också ärligt
erkänna att arbetet med ansvarsfullhetsfrågorna på Kajo inte
kommer att vara helt färdigställt. Därför rapporteras vårt arbete
noggrant så att andra kan dra lärdom av det och utveckla våra
lösningar vidare.

2. Anvisningens syfte:
För vem och varför har denna gjorts?
För vem?
Anvisningen riktar sig till kårerna i syfte att stödja ett hållbart
deltagande. Anvisningen är i huvudsak avsedd för kårens och
lägerkårens ledare. Anvisningen kan också utnyttjas för en
enskilds scouts behov, till exempel då lägret organiseras.
Varför?
Ansvarsfullhet och hållbarhet är viktiga tänkesätt för Kajo.
Anvisningens syfte är att uppmuntra kårerna att bidra till ett
hållbart läger. Med denna anvisning vill kårer uppmuntras att ge
deras eget bidrag för en hållbar lägererfarenhet.
Lägerorganisationen tar hand om ansvarsfullheten i samband
med bland annat program och bespisning under lägret.

3. Att vara ansvarsfull inför Kajo
Kårerna kan påverka ansvarsfullheten vid deltagandet på flera
olika sätt. Med andra ord kan vi tillsammans göra Kajo till den
mest ansvarsfulla finnjamboreen hittills!
Vi uppmuntrar kårerna att:
1) satsa på planering av samåkning till både Kajo och
lägerkårernas förhandsmöten.
• När samåkningen noggrant planeras och organiseras blir kårernas ankomst till lägret hållbart ur både ur miljövänligt- och
ekonomiskt perspektiv.
• När man planerar för samåkningen är det viktigt att också beakta dem som deltar på både bygg- och rivningslägren. Vi tar
inga extra bilar till Evois. Varje planerad samåkning är ett steg
i rätt riktning!
2) noggrant tänka på behovet av nya anskaffningar och om det
är möjligt att hyra redskap.
• Är det till exempel verkligen nödvändigt att skaffa nya tält?
Behövs de också i andra evenemang?
• Varifrån kommer de nödvändiga anskaffningarna att göras?
Behöver kåren hjälp med att planera ansvarsfulla
anskaffningar?
Kajos ansvarsfullhetsteam står till ert förfogande!

3) beakta sakernas och materialens livslängd och
återanvändningsmöjligheter redan vid anskaffningen.
• Vad används dessa till på Kajo? Kan de användas också efter
Kajo? Om inte, varför?
• Kan materialen återanvändas efter Kajo?
På vilket sätt i så fall? Med bra planering är det möjligt att
minska mängden överskottsmaterial och att slippa forsla bort
dem från Evois.
• Kan vi föregå med gott exempel och med våra anvisningar
påverka vad lägerdeltagarna tar med sig till Kajo?
Elektroniska myggskydd kan till exempel vara bra att ha på en
utfärd, men på storläger som Kajo utgör de en stor miljörisk.
4) utnyttja lån- och hyrestjänster vid anskaffning av redskap.
• Avsikten med att använda sig av hyrestjänster vid anskaffning
av gods till Kajo är att minska på onödig konsumtion.
Till exempel Scandinavian Outdoor erbjuder uthyrningstjänster. Det är också ofta möjligt att låna redskap från
kommunernas ungdomsverksamhet.
• Det är inte alltid möjligt att hyra. Det är dock bra att tänka på
det som alternativ.

4. Att vara ansvarsfull under Kajo
5) bara ta med saker som verkligen behövs till Kajo.
• Extra saker som tas med medför onödiga bränslekostnader
och skräpar i värsta fall ner lägerområdet. Även om du är
frestad att packa med massor av saker för det nio dagar långa
lägret är det värt att tänka på om sakerna verkligen behövs.
• Var det någonting som inte behövdes förra gången och som
nu kan lämnas hemma? Behöver till exempel alla kårer ta med
sig egna presenningar och ämbar? Det är värt att inom lägerkårens ledning komma överens om vad var och en kår tar med
sig till Kajo. På så sätt undviks överlappningar.
• Vad som behövs och inte behövs beror på deltagaren. Någon
kan behöva tre reservströmkällor och en bärbar dator för sitt
uppdrag, medan någon annan kan behöva en uppblåsbar
luftmadrass eller massor av färgpennor och mycket kartong.
När du packar till Kajo är det viktigaste att tänka på varför du
behöver detta och vad du behöver det till.

Kajos lägerorganisations uppgift är att se till att bland annat
gemensamma program, programdalar, bespisning och
avfallshantering organiseras ansvarsfullt. Lägerkårens verksamhet utgör trots allt en viktig del i hållbarheten under lägret.
Evois och dess närmiljös bärkraft når sin maximikapacitet
under lägret. 13 000 deltagare lämnar oundvikligen ett synligt
spår i naturen. Det är omöjligt att undvika detta helt och hållet.
Tillsammans kan vi ändå minska belastningen på naturen.
På följande sätt kan belastningen på Evois och dess närmiljö
minskas:
• Gör inte nya stigar. De vuxnas föredöme är viktigt!
• Använd trädkramare när ni sover i hängmattorna.
Trädkramarna förhindrar att träden skadas.
• Vi fäller inga träd under Kajo. Detta är lägerorganisationens
linjedragning.
• Undvik att använda engångsmaterial i till exempel
lägerkårernas egna program. Om sådant ändå införskaffas tas
återanvändbarheten i beaktning.

5. Tips för ansvarsfullt deltagande
Denna lista kan användas vid bedömning av den egna
verksamhetens ansvarsfullhet. Avsikten är inte att kunna kryssa
i alla rutor på listan. Det viktigaste är att styra verksamheten i
ansvarsfull riktning utifrån den egna lägerkårens resurser.
Arrangörerna har tagit det ekonomiska ansvaret i beaktning redan vid planeringen av Kajo. Lägerkårerna kan tillämpa de saker
som framkommer i avsnitten om miljö- och socialt ansvar för att
främja det ekonomiska ansvaret.
Miljö
• Undvik att komma med egna bilar samt onödig körning.
• Utnyttja och organisera samåkning.
• Gör bara nödvändiga och ansvarsfulla anskaffningar:
1) Är anskaffningen nödvändig eller finns det något annat
alternativ?
2) Kan det som anskaffats användas efter Kajo?
3) Är det möjligt att till exempel låna den sak man behöver så
att man inte måste köpa nytt?
• Ta hand om Evois närmiljö.
• Lämna apparater och gifter som kan skada naturen hemma.

Social hållbarhet och tillgänglighet
• Beakta deltagarnas mångfald i lägerkåren och agera enligt
Kajos jämlikhetsplan.
• Beakta lägerkårens olika livsåskådningar.
• Följ Kajos regler och säkerhetsföreskrifter under lägret.
Annat
• Deltagarna kommer med idéer till mer ansvarsfulla former av
deltagande och berättar om dem för Kajos arrangörer.
Ansvarsfullt deltagande är inte en tävling om vem som deltar
ansvarsfullast.
Det viktigaste är att alla drar sitt strå till stacken. Tillsammans
kan vi göra den ansvarsfullaste finnjamboreen hittills!

Om du undrar över någonting gällande anvisningen kan du kontakta ansvarsfullhetsexperten Ville (ville.rajala@partio.fi).

