Motion 1
MOTION till Tamams årsmöte 2022
Vad vill du att Tamam ska förändra eller göra? Exempel: a) "Jag vill att Tamam Riks ska
anordna en fotbollsturnering " eller b) "Jag vill att Tamam Riks ska ta fram en policy för hur vi
ska hantera hot och hat på nätet"
Jag skulle vilja se ett mer opolitisk Tamam. Dagens anti-rasism / -sexism / -etc innebär tyvärr
så mycket mer än enbart värderingen. Till och med i vissa fall så pass mycket att man i det
omvända försöker rationalisera bakåtsträvande upphakningar och ojämlikheter /
diskriminering i jämställdhetens anda fastän man oftast gjort pseudovetenskapliga
antaganden om ojämställdhetens orsak, effekt och då inte vet huruvida den faktiskt är god
eller ond. Jag vill även att Tamam ska ha tydligare skydd för yttrandefriheten. Exempelvis ska
vi helst inte som tidigare inträffat använda Tamams resurser till att censurera eller vidare
utestänga folk enbart (!) för att de kommenterar åsikter som går emot någon eller några i
relativ maktposition. Sist men inte minst vill jag peka till incidenten som det ovannämnda
härrör från, då tror jag det var en undersökning det handlade om samt efterfrågade och
erbjöd kompensera enbart folk av rätt biologi. Det känns fel att folks förtjänster av och
deltagande i Tamam ska styras av deras hudfärg, sexualitet eller dylikt. Avlönade
undersökningar bör genomföras slumpmässigt mot föreningens hela mångfald, alternativt
mätas för att kunna jämställas (i detta fall rimligt eftersom att syftesfördelningen i Tamam’s
undersökningsbudgetar inte styrs av frimarknad och konkurrens överhuvudtaget).
Varför vill du att Tamam ska göra detta eller förändra detta? *Exempel: a) "För att många
lokalföreningar håller på med fotboll och detta skulle vara en rolig aktivitet att göra
tillsammans" eller b) "För att detta är ett stort problem idag och något som unga är särskilt
utsatta för. Därför måste Tamam ha en policy om det".
1. Man verkar inte hålla på principerna.
2. Ömsesidigt skadlig polarisering är något alla är lessa på. Alla förutom
ytterkantsideologerna, oberoende av deras sida och sak.
3. Principer finns av en anledning. Tycker man att ens förtryck är motiverat och felfritt så är
man farligt okunnig om ens egna och människans kapacitet att fela. Hurra för att inte dölja
åsikter man ogillar från andra!
4. Tamam fördelar offentliga resurser och mottagarna bör inte ha en faktisk fördel på grund
av (snarare än i korrelation med) vad de föddes som.
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