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Totemet er Norges Miljøvernforbunds høyeste symbol og ethvert medlem i
Miljøvernforbundet plikter lojalt å beskytte og verne om totemets elementer.
•

Solen er vår alles far, og i solen ligger energien, håpet for fremtiden og
mystikken i Miljøvernforbundet.

•

Ørnen er tegnet for alt som lever i luften og i Ørnen ligger kraften, motet,
overblikket og det visjonære i Miljøvernforbundet.

•

Treet er tegnet for alt som lever på land, og i Treet ligger det håndfaste,
livsnerven og det langsiktige i Miljøvernforbundet.

•

Padden er tegnet for alt liv i vann og i Padden ligger det uforutsigbare og
evnen til aldri å gi opp. Padden er også symbolet for måten vi mennesker
behandler andre arter. Miljøvernforbundets medlemmer har en særlig plikt
til å beskytte padden.

Tegnene står i et Totem for å symbolisere vår dype respekt for alt som lever på
jorden, vår alles mor og bestemor, og viser at mennesket er en del av den store
helheten.

1. Norges Miljøvernforbund skal søke å være Norges ledende miljøorganisasjon og
skal arbeide ikke-voldelig med miljøsaker, ungdomssaker, vern av eldre
bygninger og urbefolkning.
2. Miljøvernforbundet skal også drive forskning og forretningsvirksomhet der
dette kan føre miljøsaken fremover og hvor dette ikke er i strid med foreningens
etiske plattform.
3. Miljøvernforbundet skal også arbeide internasjonalt innen disse 4 saksfelt.
4. Miljøvernforbundet skal gjennom sitt arbeide søke å hjelpe og engasjere ungdom
til arbeide for miljøsaken, dette også gjennom egen ungdomsorganisasjon.
5. Miljøvernforbundet skal eie og restaurere verneverdige bygninger, og på denne
måte skape forståelse for varige verdier og det norske folks historie.
6. Miljøvernforbundet skal arbeide med urbefolkningssaker, utfra det synspunkt at
disse har rett til å leve slik de selv ønsker og at dette er en viktig miljøsak.
7. Miljøvernforbundets hovedfelt er dog miljøvern, hvor organisasjonen skal
arbeide med alle typer miljøsaker, herunder også helsesaker knytt til miljøet og
mennesket som en del av dette.
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8. Miljøvernforbundet har for all fremtid hovedsete i Bergen og regionslag i Oslo,
Trondheim og Tromsø.
9. Miljøvernforbundet skal også være landsdekkende med fylkeslag og
nærmiljøgrupper for å kunne arbeide effektivt, ubyråkratisk i lokalmiljøet og
produsere mest mulig miljøvern på kortest mulig tid.
10. Norges Miljøvernforbund er ikke et mål, kun et ydmykt middel for et bedre miljø
for alt som lever på jorden.
11. Alle mennesker kan ved å betale kontingent bli medlem i Miljøvernforbundet og
kan derved bli aktive.
12. Miljøvernforbundet skal søke å fremskaffe stolte miljøvernere som gjennom sitt
arbeide er kjent for sin pålitelighet, ærlighet og sitt mot til å gå i fronten på også
upopulære miljøsaker.
13. En miljøverner er også villig gjennom sitt engasjement til å ofre personlig
vinning for felleskapet og skal arbeide for å beskytte alt levende på jorden.
14. Miljøvernforbundets fremste er Green Warriors (GW) som skal utpekes av
lederen av organisasjonen og gjennom kursing og prøvelser skal vise seg å være
verdige slagordet; "A spearhead for the future". GW har retten til å bruke ørnen
og slagordet i logoen som kun skal brukes sammen med vårt felles totem. En
utvalgt GW har strengere plikter enn andre aktive for å tjene organisasjonen og
moder jord.
15. Miljøvernforbundet kan opprette kontorer i andre land, men skal i hovedsak
satse på å samarbeide med en utvalgt organisasjon i hvert land. Denne
organisasjon skal kunne tilbys kurs for å kunne utvikle Green Warriors og ha
retten til dette navnet i det land organisasjonen tilhører.
16. Green Warriors of Norway er organisasjonens navn på engelsk og navn på
arbeidsgruppen.
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