
8.3.5 Motion 5 - Visa bredden - igen 

 

Visa bredden - igen 
 

Vid förra årsmötet bifölls vår motion om att visa bredden i organisationen i våra 

kommunikationskanaler. Tyvärr uppfattar vi läget som att det inte har hänt så mycket. Vi uppmanar 

styrelsen därför: 

 

- att verkställa motionen 

- att prioritera att den konkret återspeglas på hemsidan, facebook, med mera 

 

 

Jordens Vänner Malmö-Lund 

 

 

 

Bilaga: motion 2017 

Visa bredden i Jordens Vänner 

 

Jordens Vänner är en organisation som jobbar med en rad olika frågor på olika sätt. Våra utskott 

ansvarar för olika sakfrågor, som trafik, klimat, ett hållbart ekonomiskt system, naturbruksfrågor, 

regnskog. Vi driver ett flertal projekt och kampanjer på riksnivå. Dessutom jobbar lokalgrupper 

med olika frågor. Dessa aktiviteter drivs på olika sätt, och medlemmar är engagerade på olika sätt, 

ibland genom att dela ut flygblad, ibland genom att delta i aktioner, ibland genom att formulera 

upprop och kampanjplaner, med mycket mer. Samtidigt har organisationen en samlande idé om 

systemförändring och rättvis omställning, där vi försöker se helheten, hur frågorna hänger ihop och 

hur vi gemensamt kan skapa ett gott liv för alla. 

 

Vi tycker att det är viktigt att den mångfalden och därmed helheten syns utåt på vår hemsida, samt 

att andra kanaler som facebook, bloggen, twitter, instagram osv utnyttjas. Fler kan få möjlighet att 

lägga ut saker. 

 

Vad gäller Miljötidningen så är den fortfarande ett viktigt ansikte utåt och en viktig kanal till våra 

medlemmar. En stark aktör för miljö och solidaritet som framför ett systemkritiskt perspektiv 

behövs i samhällsdebatten. Det kan bidra till att flera av våra medlemmar vågar ta debatten om 

miljöfrågor, rättvisa, omställning och mot storföretagsmakt. Det kan stödja t ex arbetet med en 

insändargrupp. 

 

 

Vi föreslår att: 

- Styrelsen får i uppdrag att utforma en kommunikationspolicy där utrymme skapas för mångfalden 

i Jordens Vänners arbete och som samtidigt tydligt visar våra ledord som systemkritik, miljö och 

solidaritet, rättvisa. 

- Miljötidningen behåller sin oberoende ställning samt speglar samma vision som ovan, enligt 

policyn för Miljötidningen. 

- Fler artiklar i Miljötidningen läggs ut på vår hemsida och sprids via sociala media. 

 

 

Jordens Vänner Malmö-Lund 

 
 


