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Vi vill gärna veta vad som händer
och dela det vidare!
Har du något att dela som lämpar sig
för kommande Utsikt–Insikt?
Skriv till och berätta digitalt eller
brevledes till:
iofc.sverige@gmail.com
IofC-Sverige, Pionvägen 19
191 47 Sollentuna.
Creators of Peace för Somalia

Under helgen 5-7 maj höll en Creators of Peace
cirkel med 10 somaliska män. Detta var första
fredscirkeln för män i Sverige. Deltagarna har
alla en dröm om att få åka hem igen en dag,
men vet att det kommer att innebära mycket
arbete med fred och försoning om det skall
bli möjligt. Fredscirkeln avordnades för att
delge de verktyg som kan användas till detta,
bland annat hur vi lyssnar till varandra, hur
vi kan förlåta och bli förlåtna. Vi hade livliga
diskussioner, speciellt om inre frid och den
inre rösten – något som först var svårbegripligt
då detta inte finns i den somaliska kulturen.
En man berättade att han går upp klockan fem
varje morgon för att stryka, och under tiden
tömmer han ryggsäcken av stenar som han bär
på. En annan var tacksam att han hade lärt sig
lyssna ill den inre rösten. När vi så pratade om
våra bekymmer kom det fram problem som
finns i deras närområde i Sverige. På slutet delade vi upp oss i två grupper och diskuterade
hur vi tillsammans kan lösa problem baserat
på det vi lärt oss under helgen. När vi kom tillsammans igen fann vi att båda grupperna hade
valt samma problem så nu kommer de fortsätta
arbetet med detta tillsammans. Alla delade sin
personliga historia med såväl vemod och skratt. Vi blev väldigt rörda över deras livsöden
och vad de har åstadkommit sedan de kom till
Sverige.
Till hösten träffas vi igen för att gå djupare in i
de ämnen vi började diskutera.
Valerie Tikkanen och Samia Djama

BG 900-6644

Inspirerade av Hope in the Cities
Hopp i Järvaprojektet påbörjades under 2014 inspirerad av arbetet med Hope in
the Cities. Som ett naturligt led och avstamp på vårt nya gemensamma fokus: Tillit
och fred – personligt, lokalt och globalt hölls ett fyradagars seminarium i april
tillsammans med Rob Cocoran och Anjum Ali från Hope in the Cities, USA.
Aktivitetsgruppen* förberedde med att få ‘rätt deltagare’ på plats från
Järvaregionen. Där fanns poliser, affärsmän, kommunala tjänstemän, pastorer, rektor
för muslimsk folkhögskola, Rotary entreprenörer och kommuninvånare. Från egna
led återfanns representation från vår styrelse och gemenskap såväl som kollegor
från Danmark och Norge. Den amerikanska inspirationen landade väl bland de
sammanlagt 32 närvarande. Bryggan av förtroende mellan IofC–Sverige och IofC–
USA satte ett markant avtryck av vår framtoning här i Sverige. Vi, som ett team, fick
en härlig nystart och övriga deltagare, som nätverkande partners, var imponerade
av eventet. Vi uppmärksammar att vi inte bara är ett program utan ett växande
nätverk av vänner med olika ursprung. Vårt förtroende har stärkts för att hålla
samhällsdialog som når kärnan för klyftorna i vårt samhälle. Paralellt anordnades
också barnaktiviteter till deltagarnas familjemedlemmar. Nedan följer några resultat
från dessa dagar.
•

Vi har nu en mångfacetterad grupp för vidare strävan och samverkan i Järva.

•

I slutet av April höll vi vår första officiella fortbildning om försoning på Kista
folkhögskola.

•

Kommunala tjänstemän jobbar ännu tätare med oss nu då vårt förtroende vuxit
sig starkare.

•

Lokala polismyndigheten har bjudit in oss till samtal kring vittnesskydd på
Fryshuset i Järva. Vi håller en dialog: Kompetens utan fördomar om nya
svenskar som potentiell arbetskraft.

•

Global Peace Exchange erbjuder ett bra uppföljningstillfälle för potentiellt nya
nyckelpersoner.

Folke Bernadotte Akademin har i möte med Rob och Anjum ytterligare insett
potentialen i IofC och därmed bjudit in oss till ytterligare sammanhang i linje
med deras regeringsuppdrag. (Att verka för fred, säkerhet och förebyggande samt
hanterande av konflikt såväl som återuppbyggande av krigsdrabbade samhällen.)
Avslutningsvis; en fantastisk avstamp, vars största effekt är sammansvetsandet av ett
team och en gemensam plattform att utgå ifrån såväl som metodik under Robs och
Anjums fortsatta mentorskap. Detta presenterades också nu under vårt årsmöte och
föll i god jord hos den närvarande gemenskapen som ett bra steg i riktning längsmed
vårt nya fokus.
När vi som ett team verkar för tillit och fred – personligt, lokalt och globalt, så
omfamnar vi också personligen detta – i den djupa insikten om att vi var och en
speglar världen. Förändringen i min inre värld, kan också förändra den yttre på ett
högst humant tillvägagångssätt.
Per Hörberg
*Aktivitetsgruppen: Kjersti Webb, Ingrid Franzon, Judson Webb, Nik Dahlström, Hassan
Mohammud, Per Hörberg, Rishabh Khanna.

Kurs om Försoning

Sommaraktiviteter

Kista Folkhögskola är Sveriges enda folkhögskola på muslimsk grund. Som fadderskola
hade de en ekumenisk folkhögskola och de stödjer i sin tur en judisk. Detta speglar
hur nära varandra de abrahamitiska religionerna islam, judendom och kristendom är.
Trots att Sverige är sekulariserat har religion en stor betydelse för många nya svenskar. Inom skolbyggnaden finns en välbesökt moderat moské med cirka 30 procent
kvinnliga besökare.

Så står sommaren framför dörren och
konferenserna flödar tätt. Tillsammans
med Initiativ Samutveckling kommer vi
också finnas med under Almedalens politikervecka i Visby första veckan i juli. Se
länk: www.almedalsveckan.info/event/userview/44663?redir=

Caux konferenser:
Economic Forum 29 juni-2 juli
Land and security 11-15 juli
Adressing Europes Unfinnished Business
AEUB 17-21 juli
Peace Forum 23-26 juli
Children as Actors for Transforming Society
CATS 29 juli-4 aug
I Sverige:
3rd Annual Global Peace Exchange
August 11 - 20 Falun, Sweden
www.aveerinstitute.com
Contact Kjersti Webb for more information
or to register 072 310 18 42

Ny ekonomi o socialt forum

Rishabh Khanna, Christiaan och Micheal
Akampa deltog i ‘New Economy and Social
Innovation Forum’ i Malaga, Spanien. De
fick tillfälle att berätta om TIGE – Trust and
Integrity in the Global Economy, och IofCs
verksamhet för 600 deltagare från 35 länder.
De höll också en utbildning om ‘Purpose led
business’ för 60 personer från hela världen.
Ytterligare info:
www.iofc.org/co-creating-trust-and-integritynew-economy
Nik Dahlström
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IofC–Sverige genom Hassan Mohammud och Rishabh Khanna fick uppdraget att arrangera en kurs för 50 elever på temat Försoning. Detta inom ramen för ett pågående
tema i Sverige mellan staten och urinnevånarna – samerna. Innan en försoning kan äga
rum krävs det att båda sidornas sanning respekteras. Samerna vill bidra till en svensk
sanningskommission som de som har exempelvis ägt rum i Kanada och Sydafrika.
Detta stämmer väl överens med den princip vi lärt oss av programmet Hope in the
Cities – att bygga en bro av tillit stark nog att bära sanningen.
Hassan och Rishabh anlitade Kjersti Webb, Nik Dahlström, Alexandra Berg och Per
Hörberg för uppdraget. Tyvärr bantades uppdraget till att omfatta tre av fyra klasser
så Alexandra och Nik blev konsulter till de andra fyra. IofC–Sverige har alltså positionerat sig så att vi numera är efterfrågade på området Försoning. Och detta med ett
externt arvode!
Kjersti och Per tog sig an “blå” och “grön” gruppen medan Hassan och Rishabh jobbade
med “röd” gruppen. Lekfullhet och allvar blandades med film om försoningsarbete.
Lärarna deltog i grupperna som deltagare. De sa innan kursens gång att eleverna kommer och går, att mobilen är framme och att det småpratas under lektionerna. Riktigt
så blev det inte när vi jobbade med elevernas verklighet. Det var hög närvaro och få
mobiler framme! Detta gällde under de två inledande förmiddagarna, måndag och
tisdag i slutet av april 2017.
Den tredje förmiddagen slog vi ihop grupperna och jobbade enligt vår form för stora
grupper: Samarbetskraft. 55 personer satt trollbundna av varandras berättelser om
hedersvåld, inklusive hämndmord på barn – och försoning från sina hemländer. Det
hela slutade i en tydlig tendens ur berättelserna. Män, generellt sett, vill oftare hämnas en död med en annan. Kvinnor, generellt sett, ser mamman till den son som ska
hämndmördas och har lättare att försonas. Även om det var hennes son som hade dödats.
Fem modiga, unga män satt mot slutet i en inre cirkel och berättade för varandra.
Samtidigt satt vi övriga femtio som packade sillar utanför i cirklar. Ovanifrån såg det
nog ut som årsringarna på en fura. De avlöstes av fem modiga, unga kvinnor som tog
ett ledarskap för försoning i samhället.
IofC Sverige bidrar till tillit och fred, personligt, lokalt och globalt!
Per Hörberg

