
 

Styrelsens svar på motioner 
 

Motion 1: Kortare arbetstid för miljön 

Styrelsen delar motionärens analys. Förkortad arbetstid är en fråga som är viktig ur såväl 

miljösynpunkt som av sociala skäl. Kortare arbetstid skulle dessutom kunna frigöra mer tid för 

ideellt engagemang i organisationer som vår. 

 

Styrelsen yrkar bifall till motionen. 

 

Motion 2: Organisationsutveckling 

Styrelsen planerar att använda organisationsutvecklingsplanen som ett av flera underlag i 

utformningen av den nya strategiska planen. 

 

Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad. 

 

Motion 3 

Motionen innehåller fyra att-satser med olika inriktning. Dessa kommenteras nedan i tur och 

ordning: 

 

1. Projektansökningar och insamling utformas redan idag för att ge största möjliga nytta till 

organisationen som helhet. Att fatta ett principbeslut om att minst en heltid på kansliet ska vikas 

för stöd till just utskott och lokalföreningar, på bekostnad av exempelvis långsiktig 

organisationsutveckling eller stöd till styrelse, aktivistgrupper och enskilda engagerade 

medlemmar riskerar att resultera i en mindre flexibel organisation. 

 

2. Det finns redan idag möjlighet för medlemmar själva att ta initiativ till regionala möten och att 

söka stöd för detta från styrelsen och kansliet. Styrelsen bedömer att det mesteffektiva sättet att få 

igång ett varaktigt engagemang på regional nivå är att bygga på regionalt aktivas egen drivkraft 

att organisera sig, och inte att på förhand besluta att regionala möten ska hållas varje år. Styrelsen 

strävar dessutom efter att Jordens Vänners årliga nationella medlemsträffar (årsmöte, 

sommarläger, höstmöte, framtidskonferens) ska hållas på olika platser runt om i landet. I samband 

med dessa finns goda möjligheter att locka medlemmar från den aktuella regionen och främja 

dessas organisering. 

 

3. Styrelsen håller med motionären om att det är önskvärt att fler medlemmar tar aktiv del i våra 

internationella nätverk. 

 

4. Detta sker redan idag. Jordens Vänner har till exempel samarbetat med Fossilgasfällan, som 

driver en lokal kampanj mot en planerad fossilgasterminal i Göteborg. Det finns inga hinder mot 

att göra detta i större utsträckning, bortsett från att vår kapacitet att driva flera parallella 

kampanjer är begränsad. 

 

Styrelsen yrkar avslag på att-satserna 1 och 2. Styrelsen yrkar bifall till att-sats 3. Styrelsen anser 

att-sats 4 vara besvarad. 

 

Motion 4: Inkludera utan att exkludera 

Styrelsen har under året fattat beslut om en handlingsplan mot kränkningar (bifogad som 

information till årsmötet). Precis som motionärerna påpekar är den ett viktigt verktyg för att stötta 

arrangörer i att kunna agera i situationer där mötesdeltagare utsätts för kränkningar. 

Handlingsplanen är allmänt hållen och vi har därför svårt att förstå motionärernas synpunkter om 

att det skulle finnas en risk att den slår över i identitetspolitik och politisk korrekthet. Dessa två 



begrepp kan dessutom ha vitt skilda innebörder beroende på vem som använder dem och det är 

därför svårt att besvara motionärernas synpunkter då de inte specificerar vilka avsnitt i 

handlingsplanen de vänder sig emot. Begreppet intersektionalitet nämns inte i handlingsplanen 

och inte heller gällande detta specificerar motionärerna vilka skrivningar som avses. 

Handlingsplanen är inte heller tänkt att i första hand kommuniceras externt, utan ska främst 

användas just som ett stöd för arrangörer av aktiviteter i Jordens Vänners namn. Handlingsplanen 

har kommit till som en reaktion på tidigare incidenter på Jordens Vänners träffar där vissa 

deltagare har fått ett dåligt bemötande av andra deltagare. Vi har noterat att de personer som 

utsatts ofta inte har återkommit på fler träffar. Vår slutsats är att det dåliga bemötandet gör att 

vissa inte känner sig välkomna i Jordens Vänner, vilket vi betraktar som allvarligt. Arrangörerna 

har också känt sig osäkra på hur de ska hantera situationen. Handlingsplanen har tillkommit för att 

avhjälpa dessa problem. 

 

Styrelsen har inte nåtts av någon information om att Jordens Vänners engagemang i 

Naturbrukskonferensen har ifrågasatts på grund av möteskultur och vi kan därför inte ta ställning 

till motionärernas synpunkter på detta då vi inte vet specifikt vad det är som åsyftas. Precis som 

handlingsplanen är värdegrunden för klimatfestivalen (bifogad som information till årsmötet) 

allmänt hållen och innehåller inga skrivningar som borde provocera någon som sympatiserar med 

Jordens Vänners värderingar. Motionärerna menar att budskapet är att personer måste godkännas 

för att kunna delta, men vi menar tvärtom att värdegrunden skapar trygghet för deltagarna då 

Jordens Vänner uttrycker en tydlig ambition att alla ska känna sig välkomna och respekterade på 

festivalen. 

 

Att-satserna besvaras nedan i tur och ordning: 

1. Styrelsen anser att denna ambition redan genomsyrar Jordens Vänner arbete. 

 

2. Handlingsplanen mot kränkningar är ett sätt att åstadkomma samma sak med mindre medel. 

 

3. Styrelsen ser inte detta som en relevant motsättning. Jordens Vänners politiska arbete kommer 

med största sannolikhet att gynnas av att vi blir en mer inkluderande organisation, som välkomnar 

alla som delar våra värderingar. 

 

4. Jordens Vänners ståndpunkter och metoder för inkluderande möten kan sammanfattas som att 

deltagare förväntas visa varandra respekt och inte kränka andra. Styrelsen känner inte till att 

Jordens Vänner skulle ha haft några samarbeten med organisationer som inte kan ställa upp på 

detta och anser att sådana organisationer skulle vara olämpliga som samarbetspartners. 

 

Styrelsen anser därmed att-satserna 1, 3 och 4 besvarade. Styrelsen yrkar avslag på att-sats 2. 

 

Motion 5: Visa bredden –igen 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att den motion som antogs förra året inte har verkställts 

till fullo. Skälet till det är att både kommunikatörstjänsten och redaktörstjänsten på kansliet har 

varit vakanta under delar av året. Styrelsen planerar att fortsätta arbetet med att verkställa 

motionen under det kommande året. 

 

Styrelsen anser därmed motionen vara besvarad. 

 

Motion 6: Skolningsinsats 

Jordens Vänner är en organisation med begränsade resurser. Styrelsen uppfattar motionärernas 

förslag som att de menar att vi bör sätta igång en relativt omfattande verksamhet uppbyggd kring 

interna diskussioner som inte nödvändigtvis utmynnar i praktiska aktioner. Detta kan, med 

anledning av organisationens kapacitetsbegränsningar, knappast ske utan att vi gör avkall på vårt 



politiska arbete, så en prioritering måste göras mellan de två. Vår bild är att nytillkomna aktivister 

ofta är intresserade av att få möjlighet att delta i konkreta, utåtriktade aktiviteter. För att bibehålla 

det engagemang som får människor att söka sig till Jordens Vänner menar vi att det är detta vi bör 

fokusera på. Diskussioner utan tydliga mål riskerar tvärtom att trötta ut deltagarna och sänka deras 

motivation att delta i aktioner. Frågeställningar av typen ”Vad har Jordens Vänner drivit för 

frågor? Varför, och hur? Vad säger Friends of the Earth International?” som motionärerna föreslår 

att diskussionerna ska kretsa kring innebär genom sin utformning att etablerade aktivister får ett 

informationsövertag jämfört med nytillkomna som därmed tilldelas rollen av tysta mottagare av 

information. Det finns alltså en risk att skolningen blir en envägskommunikation som inte främjar 

handlingskompetens och aktivism hos deltagarna.  

 

Styrelsen ser det som positivt att den typ av frågeställningar som motionärerna lyfter i brödtexten 

diskuteras inom organisationen. Detta kan lämpligen ske under för ändamålet avsatta pass under 

exempelvis nationella träffar i Jordens Vänners regi, samt i informella sammanhang aktivister 

emellan. Att informera om vilka centrala frågor som Jordens Vänner driver nationellt och 

internationellt är självklart också en central del i föreningens kommunikationsarbete, både till 

aktiva medlemmar och allmänheten. För detta arbete finns kanaler i form av bland annat 

Miljötidningen, hemsidan och facebook-sidan. Styrelsens ambition är att förstärka föreningens 

kommunikationsarbete. Vi ser inget behov av att sjösätta en långsiktig skolningsverksamhet för 

att diskutera dessa frågor. Vi bedömer också att intresset för en sådan skolningsverksamhet är 

begränsat. 

 

Styrelsen yrkar avslag på motionen. 


