
8.3.3 Motion 3 

 

Motion till Jordens Vänners årsmöte 2018 
 
Jordens Vänner är en viktig organisation. Vi behövs som en 
systemkritisk röst det märks t ex i CETA-frågan där vi gått före 
andra och visat väg. Vi har ett fantastiskt internationellt nätverk 
med kompetens och radikal profil. Vi vågar också ta konflikt 
vilket synts i t ex arbetet med Vattenfalls kolgruvor och det EU-
kritiska 
toppmötet. 
 
Samtidigt är det tydligt att vi är en väldigt begränsad skara som 
bär ett alltför stort lass. Många tidigare aktiva har slutat; 
sammanhållningen är dålig, många lokalgrupper och utskott har 
försvagats. 
 
Situationen liknar den i många andra svenska folkrörelser. Det 
finns massor med delningar och klick på internet och enstaka 
manifestationer i större städer kan locka folk men alltför lite görs 
för att stötta ett mer kontinuerligt folkrörelsestärkande arbete. 
Aktivister som blir riksaktiva dras in i styrelsearbete med lite tid 
för politik då en stor bidragsadministration tar mycket kraft. 
 
Samtidigt finns grupper i landet som aktivt motsätter sig 
miljövidriga projekt som tex gruvor, dålig förtätning, 
skogsavverkning, planer på nya vägar, det planerade 
kärnkraftverket i norra Finland och så 
vidare. Men Jordens Vänner har ingen nära kontakt med dessa. 
 
Jag har tagit upp dessa delar många gånger men vill återigen 
upprepa några förslag för att Jordens Vänner ska stärka sin 
folkrörelsekaraktär, sin internationella profil och sin 
systemkritiska uppgift. 
 
Jag föreslår att 
Projektansökningar och insamling bör utformas så att minst en 
heltid på kansliet kan användas till aktivt stöd till utskott och 
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lokalgrupper på villkor som skapas i gemensam dialog. 
 
Föreningen genomför regionala möten varje år för att få fart på 
gamla och starta nya grupper. 
 
Föreningen arbetar aktivt för att få fler att resa till internationella 
Jordens Vänner möten och aktioner. 
 
Föreningen tillsammans tar kontakt med grupper som gör lokalt 
motstånd mot miljöexploatering. 
 
 

Lars Igeland Österfärnebo  


