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Förbundet För Ekoparken

Ang Bojkott av kulturhuvudstadsåret.

Med anledning av FFE:s skrivelse ang bojkott av kulturhuvudstadsåret
har Djurgårdens hembygdsförenings styrelse diskuterat frågan vid
sammantrdde den 2? november. FFE:s brey hade utsänts frire
sammanträdet.

Styrelsen beslöt enhälligt att ej ställa sig bakom förslaget eftersom man ej
tror på effekten av en bojkott.

Styrelsen uppdrog åt Kerstin Brunnberg att med utgångspunkt från
diskussionen skriva en motivering till beslutet. Hon anför följande:

--En bojkott aktion måste vara hundraprocentig, eller näst intill, för att
vara framgångsrik- annars blir den löjlig.När det gäller aktioner av detta
slag finns det inga mellanlägen. En misslyckad aktion drar lcije över dem
som organiserar den. Dess argument riskerar därmed också att förlöj-
ligas eller att i varje fall bli ointressanta, eftersom det vid en dålig upp-
slutning kring en bojkott så tydligt avslöjas, att argumentet inte räckte till
för att nå det avsedda syftet.
Bojkott kan vara något att ta till när ALLT ANNAT är använt eller när
argumenten inte räcker. Det är knappast fallet i detta läge.
Bojkott är en antiintellektuell väg att övertyga på. I det här fallet finns så
många bra argument och ännu oprövade vrigar att gå fram på.
Vissserligen kan man säga att ett ödesdigert beslut fattats och interna-
tionella påtryckningar kan vara försent, men den internationella opinion
bland miljöintresserade människor, kulturmänniskor m.fl. har ju bara
börjat. Det måste verkligen vara fråga om ett långsiktigt arbete, som kan
medverka till att miljöfrågor blir ännu mer viktiga om man fortsätter att
bygga på med de människor som kommer till Sverige under kulturhuvud-
stadsåret.Där finns en opinion att mobilisera. Flera ögon kan hålla
ögonen på denna miljö och andra och sålunda bli en viktig INTERNA-
TIONELL/EUROPEISK kraft.
Mycket mera effektiv och långsiktig än bojkottaktioner.--
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ordförande för Djurgårdens hembygdsförening
Carl-Johan


