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IofC Palestina
Efter flera år öppnades ett litet fönster för 
Palestinske Osama att mötas med sin far. Här 
återger de kort situationen för IofC i Gaza. 

Den hopplöst svåra situationen i den Palestins-
ka Gaza-remsan efter tio års blockad skapar ett 
stort vakum och behov av värdegrundsarbete. 
IofC Palestina har ett stort mål och har föresatt 
sig att möta utmaningarna i denna omöjliga 
tillvaro. Det nya IofC teamet söker stödja sam-
hället i läkandet av sina krigstrauman, återup-
pbygga förtroende inom splittrade samhällen 
och verka för ett ena Palestina i en strävan mot 
en framtid utan ockupationsmakt. 

Nyligen lanserades ett projekt i Gaza-remsan 
i samarbete med utbildningsministeriet för 
att stödja och fortbilda studievägledare för 
att också kunna hantera oläkta livstrauman. 
Ett annat viktigt inslag är månadsmöten där 
människor sluter upp för att dela och diskutera 
olika ämnen och utmaningar relevanta i det 
Palestinska samhället.  Internationellt stöd 
från olika IofC-team världen runt mottages 
tacksamt för att stödja vårt Palestinska team 
med idéer, material eller finansiella resurser.

 Mohammed and Osama Alrantisi
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Den demokratiska vägen i Somalia från 2008-2017. 3 presidenter avlöste varandra från olika klaner.

Middle East Monitor

När omvärlden knackar på!

Afrika i fokus
Här finns många mörka utmaningar men också små ljuspunkter. Somalia är 
drabbat av torka och svält till följd av klimatförändringar och uteblivet regn 
flera år i rad. Det är många som dör och min egen familj har drabbats, tex en 
morbror som hade 300 får och getter innan svälten slog till; nu finns det 30 
getter kvar. Jag var nyligen på en kort Finlandsresa för att intervjua en person 
som överlevt folkmord 1989 i Galkayo regionen i Somalia; del av den konflikt 
som min vän Ahmed och jag försonades kring 1992.

Men mitt i allt elände finns små glimtar av hopp. Den nyvalda Presidenten i 
Somalia kanske kan åstadkomma en hel del som han sa i sitt tal till nationen. 
Speciellt för mig då han lovade att försoningen ska börja i Galkayo, där jag 
med många andra arbetat för fred i många år.

Här hemma fortsätter den somaliska dialoggruppen och nu planeras även 
program som ska TV-sändas till flera somalisktalande kanaler.  
Jamil Ssebalu reser hit för att träffa diaspora från den afrikanska kontinenten 
och andra folkgrupper i Sverige. Jamil driver skolor för etiskt ledarskap 
och ekologisk jordbruk i Uganda. Han är också president i ’Farmers dialog 
– Afrika’ och facilitator på många utbildningar inom fred och försoning. 
Tillsammans med Michael Akampa, forskare i Sverige som jobbar med anti-
korruptionskommitén i Afrika, kommer han medverka och föreläsa under ett 
ekonomiskt forum i Malaga med svenska IofC som medarrangör.

Tack vare IofC’s långsiktiga arbete och kontinuitet i Afrika finns det goda 
möjlighet att  förändringsarbetet  utvecklas i regionen utifrån människor 
som har gjort sina egna resor, och utvecklats i  sitt etiska ledarskap och i sin 
personliga övertygelse.

Hassan Mohamud

Ett annat hopp är att det blir flera kvinnliga poliser i Somalia
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Peace Circles (Fredscirklar) är ett av 
många av Initiatives of Changes (IofC) 
Internationella program. Här träffas kvinnor 
i små grupper lokalt för att fördjupa sin 
gemenskap, att tala öppet om det som känns 
svårt i livet men också se hur man genom 
egen förvandling kan inspirera andra att 
finna svar som befriar och helar.

I Zimbabwe har djup disharmoni drabbat 
mängder med familjer genom den tragiskt 
dåliga ekonomin i landet. Detta är en av 
de vanligaste sakerna som landets kvinnor 
måste ta itu med, säger Angie och Adelaide 
som är ansvariga ledare för cirklarna. 
Zimbabwe har 90 % arbetslöshet och när 
männen är arbetslösa läggs mycket tryck 
på kvinnorna att få mat på bordet. De 
säger vidare att de har två fokusområden i 
cirklarna: ’Förlåtelse’ och ’Vad förstör friden 
i hemmet’. Finansiella utmaningar leder ofta 
till fattigdom som i sin tur ofta stör friden i 
hemmet

En annan orsak som gör dessa fredscirklar så 
relevanta i Zimbabwe är stamkonflikterna. 
Angie och Adelaide bor i Gweru mitt i 
landet. Här finns en blandning av de två 
stammarna Shona och Ndebele. Nästan 
i varje cirkel finns det kvinnor från båda 
stammarna som i årtal legat i konflikt med 
varandra. Genom cirklarna har broar och 
ibland vänskap byggts mellan dessa grupper.

Under 2016 hade de 11 olika cirklar och 
flera uppföljningsträffar för att se hur det 
gått med de beslut de tagit. Flera vänner i 
Sverige var med och stödde detta arbete med 
gåvor. För 2017 har de planerat flera cirklar 
men också utbildningsdagar för att utbilda 
fler kvinnor att leda cirklar och nå ut i landet 
ännu mer. Deras dröm är att nå presidenten 
med budskapet om fredscirklarna och kunna 
påverka en förändring i landet precis som det 
hände på 1970-talet genom MRA, som IofC 
då hette.

Vill Du vara med och stödja detta arbete i 
Zimbabwe, sänd då Din gåva till:

Initiatives of Change-Sverige, Bg 900-6644 
och skriv Zimbabwe.

Jan Franzon

Läs vidare 

Peace Circles i Zimbabwe
Anna Pålsson är Civilekonom och jobbar som marknadschef på ett IT bolag i Stock-
holm. Hon har en stor familj med barn och bonusbarn som bor hos henne och sambon 
Martin varannan vecka.  I oktober 2016 kom hon i kontakt med en asylsökande 19 
årig pojke från Afganistan som hon öppnade upp sitt hem för och som nu har varit 
inneboende hos familjen i Sollentuna i 5 månader. Hon har även ordnat en praktikplats 
för honom och han har nu en deltidsanställning på en IT-avdelning på en skola. Dock 
väntar han fortfarande på beslut från migrationsverket om han får stanna och han 
pluggar svenska och driver olika volontärprojekt för flyktingar när han inte jobbar.
Hur ser du på flyktingsituationen?
-Jag tycker att vi borde kunna göra mer för att integrera nyanlända i samhället, det är 
verkligen kapitalförstöring att människor ska sitta och vänta på flyktingförläggningar 
när det enda de vill är att börja jobba och skapa sig ett nytt liv.
Vad inspirerade dig att bli involverad?
-Jag bor granne med Rishab Khanna från IofC som introducerade mig för flykting-
pojken och jag såg också Carola på Skavlan som hade öppnat sitt hem för flyktingar. 
Kan hon så kan väl jag, jag har ett stort hus och varannan vecka är mycket av huset 
tomt. Jag kan inte hjälpa alla men jag kan hjälpa någon tänkte jag.
Vad är din erfarenhet så långt?
-Jag har lärt mig mycket om Afghanistan och hur det är att vara asylsökande. Jag har 
också lärt mig mycket om det svenska flyktingmottagandet genom möten med mi-
grationsverket och kommunen. Min inneboende är en mycket trevlig och driven ung 
man som jag hoppas ska få stanna och som jag gärna stöttar, han kommer att jobba 
och betala skatt under lång tid och han vill verkligen göra rätt för sig.
Hur bygger vi bäst förtroende mellan etablerade och nyanlända Svenskar?
-När  jag berättar vad jag har gjort och upplevt så blir människor ofta nyfikna och 
börjar fundera på vad de kan göra för att hjälpa andra. Genom att berätta vad vi gör 
så minskar fördomarna och ryktena. Jag tror att mat och kultur är bra bryggor för 
integritet, om man kan äta och uppleva konst tillsammans kan man även lära känna 
varandra och börja lita på varandra.
Är det möjligt och i så fall hur tror du att flyktingar kan bli nybyggare i Sverige?
-Jag tror att det är möjligt men jag tror att det vore bra om man kunde skapa ett men-
torprogram för nyanlända entreprenörer där etablerade svenskar och företag kunde 
hjälpa nyanlända med allt ifrån ta fram en bra affärsplan, starta bolag, hitta finansiärer 
, kompetensutveckla  och inte minst jobba tillsammans och lära sig svenska. Lite som 
Ung Företagsamhet fungerar för gymnasieelever.

Anna Pålsson

Fristad i våra hem
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