
Trivsel i mångfalden!

Assad Chaftari och Haider Ammacha är medlemmar 
i organisationen ”Fighters for Peace”, som består 
av tidigare milissoldater som stred på olika sidor 
i det libanesiska inbördeskriget men som sedan 
dess har börjat arbeta för fred och försoning. I 
april besökte de Sverige och deras berättelse om 
försoningsprocessen förmedlar en känsla av hopp.
 
Camilla Nelson från norska IofC närde i flera år en 
dröm att bjuda in dessa libaneser tillsammans med 
Mohammad Ghabris samt två vänner från Syrien, 
Iman al-Ghafari and Ola Darwich. IofC Sverige, 
Norge och Storbritannien beslutade i oktober 
2017 att samarbeta för att förverkliga denna 
dröm. Trots stora ansträngningar och böner kunde 
de två syrierna tyvärr inte vara med oss fysiskt, 
men vi kände deras själsliga närvaro genom de 
berättelser om hopp från Mellanöstern som kom 
med besökarna. 
Det svenska teamet arrangerade några evenemang i 
Stockholm och ytterligare ett i Göteborg. 

Assad Chaftari var säkerhetschef för den kristna 
libanesiska milisen och Haider Ammacha hade en 
ledande position i den libanesiska propalestinska 
vänstermilisen. Vi fick bland annat ta del av 
filmberättelsen om de två fredskämparna som var 
hjärtskärande och berörde publiken starkt.
Mohammad Ghabris är 25 år och medlem i IofC 
Libanon där han aktivt har arbetat med syriska 
flyktingar. Han berättade om sina erfarenheter av 
förlåtelse och försoning. Vi förstod att alla har en roll 

att spela i läkandeprocessen, oavsett om man har 
varit involverad i fysiskt eller psykiskt våld. 
Under besöket mötte vi lärare och personal från 
Kista Folkhögskola, Blå vägen i Skärholmen och 
Fryshuset m.fl. som tog med sig intrycken vidare i 
sina respektive verksamheter.
 
Vi lärde oss mycket av besöket, bland annat att:
1)    Modersmålet är en nyckel till att nå djupare in 
med budskap.  
2)    Vi behöver mer information om 
avradikaliseringsprocesser.
3)    Besökarnas arbete är relevant i Kashmir, 
Bosnien och delar av Afrika.
4)    Assads har en vision om ett möte för Fighters 
for Peace i april nästa år.

Rishab Khanna
Foto: Osama Alrantisi

Berättelser om hopp 
från Mellanöstern

Juni, 2018

Ett besök till Åssiden Videregående Skole, Norway

Initiatives of Change
Sverige

Besök oss www.se.iofc.org

Bygga broar i 
en delad värld



”Att lära och lära sig av nyanlända – en skola 
i tolerans” var temat för ett seminarium som 
anordnades på Kista folkhögskola. – Vi ska 
presentera ett redskap för dem som arbetar med 
flyktingar och migranter i Europa, sade biträdande 
rektor för Kista folkhögskola, Åke Larsson, när han 
hälsade alla välkomna.
Kista folkhögskola representerar Sverige i ett 
europeiskt samarbetsprojekt där Storbritannien, 
Turkiet och Spanien deltar. Det är ett treårigt 
projekt, som går ut på att ta fram och utveckla 
nya utbildningsmetoder för att stödja nyanlända i 
återuppbyggnaden av sina liv i ett nytt land.

I alla fyra länder har vi intervjuat migranter och 
flyktingar om vad de anser krävs av de lärare som 
tar emot dem. Sedan har vi fortsatt intervjua lärare 
om vad de anser vara viktigt, och så har vi vägt 
samman de här erfarenheterna till ett dokument.
Första året framställdes ett slags handbok i 
arbetsmetoder för vuxenutbildare. Nu har ett 
ramverk tagits fram i hur lärarna ska se på sin 
egen roll, sina egna kompetenser, reflektera över 
relationen till studenterna och vad som händer i 
klassrummet.  
Rishab Khannah
 

Att lära och lära sig av nyanlända

Hack for Sweden
Under 13-15 april medverkade IofC Sverige som 
enda civilsamhällesaktör tillsammans med ett 30-
tal myndigheter i så kallat ‘hackerton’. Idén är att 
Identifiera samhälleliga behov och tillsammans med 
civilsamhället forma medborgardrivna lösningar 
med hjälp av bland annat de ‘öppna data’ som 
myndigheter tillhandahåller. Strävan ligger mot 
hållbarhetsmålen 2030 och för vår IofC’s medverkan 
med fokus på social hållbarhet. Vi drev huvudsakli-
gen tre frågor här; 
Delaktighet och mångfaldsinkluderande av de som 
står långt från arbetsmarknaden.
Psykosocial hälsa och välbefinnande hos barn och 
unga.Kulturarv och hur vi kan bygga förtroende och 
försoning genom delande med varandra.
Många kontakter till möjliga samarbeten knöts där 
vi tex redan till sommaren samverkan med flera 
myndigheter under Almedalsveckan och Järvavec-
kan för att minska klyftan mellan myndighet och 
medborgare.   
Nik Dahlström

Workshop med Kista Folkhögskola, Stockholm
Foto: Osama Alrantisi
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TIA är en förkortning av tidiga insatser för 
asylsökande och administreras av Länsstyrelsen. 
Ideella föreningar och trossamfund har möjlighet 
att söka medel till insatser som syftar till att 
påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra 
väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, 
mer meningsfull. Aktiviteterna som ges ska syfta till 
att främja kunskaperna i svenska, om det svenska 
samhället och arbetsmarknaden samt hälsa. I 
samarbete med Sigtuna kommun - region Stockholm 
har vi tilldelats medel för ett projekt som löper 
under 18 månader med start i augusti och kommer 
fokusera lite extra på unga kvinnor och mödrar med 
kulturarv/sagor, natur/miljö och personlig hälsa som 
aktiviteter. Projektet kommer också disponera över 
en minibuss som ska målas om och förvandlas 
till en  ‘rullande buss för fred’ som tar oss till 
målgruppen och de asylsökande ut på olika utflykter 
där också freds- och språkcafe’ kommer hållas 
utmed dess färd.
Nik Dahlström

Ur det växande Europeiska nätverket av vårt arbete 
för barn och ungdomars välbefinnande har en 
digital tidning startats av organisationen Learning 
for Wellbeing. Tidningen utforskar angelägna teman 
för var och en som vill expandera sina perspektiv 
på att skapa och uppmuntra inkluderande och 
stödjande samhällen, odla kapacitet och miljöer 
som sätter välbefinnande i centrum för alla våra 
ansträngningar. Teman utforskas ur flera perspektiv 
genom att bjuda in bidragsgivare som arbetar (och 
lär sig) inom olika områden, yrken, discipliner och 
länder. I den nu aktuella femte upplagan var temat 
levande system och undertecknad fick förfrågan om 
att skriva en artikel under ovan titel, och att göra 
det på ett sätt som inkluderar konsten och kulturen 
i utformningen. Resultatet av denna utmaning 
återfinns via länken nedan. I samma nummer skriver 
också tex Nick Foster en artikel om hur Caux Forum, 
väl värt en läsning.  
Länk: www.l4wb-magazine.org/mag05-vp02
Nik Dahlström
      

 TIA projekt uppstartas i höst !

Konsten och kulturens roll att 
spegla levande system.

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 

Vendela Tyndale-Biscoe 
  
Vår kära vän och hustru till Philip, lämnade oss 9:e juni 
efter en tids sjukdom. 
 
Begravning sker 4:e juli kl 13.00 i Klövedals Kyrka.
Tänk gärna på Njurfonden, tel 020-900 100
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