
8.3.4 Motion 4 - Inkludera utan att exkludera 

 

Inkludera utan att exkludera 

 

I vår rörelse är det viktigt att alla känner sig hemma. Det gäller att motverka rasism och sexism, 

diskriminering och andra former av förtryck. Men det gäller också att inte korsa gränsen så att vi 

går över till exkludering. 

 

Styrelsen har under året fattat beslut om en handlingsplan vid rasism och sexism på möten, vilket 

självklart i grunden är bra. Att visa vardags-civilkurage och ingripa när sådant händer är ett viktigt 

verktyg, och det är viktigt att vi är många i organisationen som kan stötta och säga ifrån i sådana 

situationer. 

 

Men det finns några viktiga risker att beakta. För det första, att handlingsplanen går över i 

identitetspolitik och politisk korrekthet, på sådant sätt att vi riskerar att få en ängslig kultur där man 

tittas snett på om man använder fel ord. Att inkludera människor är att öppet ta emot människor 

oavsett bakgrund, språk, vad de äter, dricker och om de behärskar koderna. För det andra, att tid och 

kraft går åt till att uttrycka sig korrekt istället för att diskutera sakfrågor. För det tredje, att en kultur 

av perfekthet gör att endast en liten krets känner sig hemma i föreningen, nämligen den kretsen som 

känner sig hemma i intersektionella analyser. Det är i hög grad en medelklassmarkör. Ska vi vinna 

miljö- och solidaritetskamper så måste vi dock kunna samarbeta med och inkludera organisationer 

och personer med olika bakgrund. Målet att inkludera fler nås inte genom ordningsregler, kontrakt, 

övervakning med förtrycksobservatörer, uthängning, press att klargöra sin identitet osv utan genom 

samtal, folkbildning och gemensam kamp. Jordens Vänner bör därför i sitt arbete prioritera det 

senare. 

 

Några exempel: Vid Naturbrukskonferensen deltar personer från väldigt olika bakgrunder, många 

ovana vid horisontella mötesstrukturer och intersektionella analyser - men politiskt är det helt 

avgörande att samarbeta med dessa organisationer och individer. JV's engagemang i NBK har nu 

börjat ifrågasättas med hänvisning till möteskultur. Inför framtidskonferensen som detta år sker i 

Malmö, affischerad som klimatfestival och som ett offentligt arrangemang, skickas en värdegrund 

till alla som anmäler sig. Det spontana i deltagandet minskar, och budskapet är att man måste 

godkännas först innan man kan vara med, något som gör att vi lokalt är mindre motiverade att bjuda 

in till arrangemanget. 

 

Vi föreslår därför: 

 Att Jordens Vänner satsar på arbete över klassgränser, baserat på samtal, folkbildning och 

gemensam kamp 

 Att Jordens Vänner satsar på internutbildning i civilkurage i vardagssituationer 

 Att vi låter politiken ta mer plats än inkludering 

 Att vi i samarbeten med andra organisationer inte tvingar på våra ståndpunkter och metoder 

vad gäller inkluderande möten 

 

Jordens Vänner Malmö-Lund 


