Initiativ Samutvecklings hederskodex
Inom Initiativ Samutveckling är det mindre viktigt vad vi ”tycker” och desto
viktigare hur vi förhåller oss till varandra. Vi har därför utvecklat en
hederskodex, som vi efter förmåga strävar efter att följa vid alla tillfällen. Det
gäller både gentemot oss själva, varandra och när vi möter allmänheten.
• Alltid tala sanning – Samutvecklare talar sanning.
• Att följa sitt hjärta och visa vad man tycker och känner –
Samutvecklare kompromissar inte med sina verkliga åsikter, känslor och
värderingar, även om det kan vara obekvämt.
• Att vara beredd att själv utmana sina åsikter – Samutvecklare ingår i
ett öppet samtal där vi försöker nå fram till det gemensamma bästa och
därför måste vi vara beredda att utmana våra egna åsikter. Detta
förutsätter samtidigt att alla åsikter och perspektiv ges utrymme.
• Att ge varandra utrymme att byta åsikt – Vi vet alla hur svårt det kan
kännas att skifta perspektiv när man har en stark övertygelse. Denna
beundransvärda förmåga, att erkänna sina egna begränsningar och
synliggöra sin personliga utveckling, ges därför stort erkännande inom
Initiativ Samutveckling. Att ge varandra detta utrymme kräver en särskild
finkänslighet som vi odlar tillsammans.
• Att vara uppmärksam gentemot andra – Samutvecklare garanterar
varandra en uppriktig uppmärksamhet och respekt för var och ens tankar,
känslor och perspektiv.
• Att aldrig kompromissa samvete för makt – Det politiska spelet kan
ibland erbjuda makt och position emot att vi kompromissar med våra
samveten. Samutvecklare väljer samvetets sida även om det kan vara
obekvämt i ögonblicket.
• Att efter förmåga upprätthålla det goda samtalet – Vi gör allt vi kan
för att hålla liv i ett gott samtal där verkligt utbyte får ske och där alla
känner sig inkluderade, hörda och sedda.
• Välvillighetsprincipen – Upprätthållandet av det goda samtalet har en
gyllene regel: nämligen att man anstränger sig att tolka den andres utsagor
(i tal, gester, skrift eller vad som helst) så välvilligt som möjligt. Man
tolkar den andre på det sätt som man själv anser vara det bästa möjliga, att
den andre är förnuftig och vill något gott.
Denna hederskodex bör ses som allmänna riktlinjer och inte som fasta regler.
Ingen, mer eller mindre aktiv person, får lov att förebrås eller tillrättavisas
utifrån vår hederskodex. Tanken är helt enkelt att ju fler av oss som tillämpar
dessa riktlinjer, och efter hand som vi lär oss tillämpa dem, desto bättre samtal
får vi och desto bättre kan vi samskapa nya perspektiv och lösningar. Vi litar på
att alla andra gör sitt bästa för att göra detsamma. Vi skapar en ny politisk
kultur.
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