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Moral väljer främlingar framför de nära relationerna. Moral är det som bryter med lojalitet och
närhet. Moral väljer de vi inte känner nämnvärt för snarare än att välja lojalitet med chefer,
arbetskamrater, självintresse, avtal, nation eller familj.
Moral är radikal jämlikhet och rättvisa. Mina är inte mer värda än era. Moral gör motstånd och
intervenerar när närhet och lojalitet producerar orättvisa.
Per Herngren
2011 09 24, version 0.1
Reflektion från Tigris och Amed. Anteckning 2011 09 24 vid floden Tigris i Kurdistan på gränsen
till Syrien där jag just nu tränar folk från Kurdistan, Syrien, Irak, Turkiet, Palestina, Iran i civil
olydnad och ickevåld.
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Istället för en styrelse
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Neshast: persisk problemlösning
Antidemokratiskt konsensus
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.
>>KONFLIKTHANTERING<<
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Visuella mobbtekniker i möten
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