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IGÅR, IDAG, MEN VAD OM IMORGON?
Den nya styrelsen funderar på vad det är vi egentligen har gemensamt.

U TS I K T - I NSI K T

Initiatives of Change

Foto: Osama Alrantisi

Det var glädjande att se ett 50-tal
gamla och nya vänner i samband
med föreningens årsmöte den
13e april. 46 närvarande och 19
fullmakter gav en vink om kraften
i IofCs nätverk. Ett nätverk och
en gemenskap som sträcker sig
långt bortom medlemskap i en
förening!
Vi som valdes till styrelse är
tacksamma för det mandat vi fick för
ett ”andrum” så att vi, tillsammans
med så många av er som vill och
har möjlighet, får tid att ta ställning
till flera praktiska frågor, samtidigt
som vi också funderar över de
djupare utmaningarna som IofC nu
ställs inför. I ljuset av allt som sker i
världen behöver vi återupptäcka vad
Initiatives of Change egentligen är.
En världsvid, andlig rörelse med 90
år på nacken, som söker sin uppgift
i ett samhälle som blivit väldigt
annorlunda? Är det helt enkelt ett
sätt att leva? En handfull idéer? En
organisation med en specifik uppgift?
En gemenskap och ett nätverk?
Vi tror att svaret till alla frågorna
är ja. Ungefär som den blinde som
skulle beskriva en elefant. ”Det beror
på vilken del du rör vid”.

Så vad är hjärtat i det hela,
eller ”essensen”? Det som binder
samman?
Vi menar att det är en egen
erfarenhet av ledning, förändring och
förvandling. En utmaning som leder
till att jag vill leva ett liv som kan möta
omvärldens och mina medmänniskors
behov. Som ger mig hopp och
trovärdighet därför att jag själv har
funnit något unikt att bidra med. Min
egen erfarenhet.
Vilket i sin tur kan leda till en
personlig kallelse ”att bygga tillit och
fred, personligt, lokalt och globalt”
som det uttrycktes efter en serie
möten inom IofC Sverige 2016 och
2017.
Vi är övertygade om att i IofC
finns nycklar som kan hjälpa oss och
andra att leva ett relevant liv i en
värld som verkar ha tappat styrfarten.
Kan vårt specifika bidrag vara att
tillföra erfarenheter av stillhetens
dynamik?
Om den egna erfarenheten är
det centrala, hur kan vi då sätta det
i fokus för allt vi gör? Som individ, då
jag börjar använda nycklarna och
försöker leva inspirerat, förvandlas,
snubblar och förändras. Men även
kollektivt, så att vi tillsammans ger
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bilden av att IofC först och främst
handlar om hur vi lever varje dag.
Hemma, på jobbet och i alla andra
sammanhang vi befinner oss i. Som
en följd av att vilja leva ett relevant
liv följer det naturligt att det också är
ett ”arbete”. Inklusive en organisation
med projekt som skall genomföras.
Vi hoppas att du, tillsammans med
oss, vill tänka igenom hur IofCSverige skall se ut de kommande
åren. Det finns också en längtan
efter förnyelse av vårt andliga liv och
gemenskap. Kanske kan det leda
till att möta behovet som finns för
informella grupper av individer som
träffas regelbundet för att dela stort
och smått, samt stödja varandra i
viljan att ge vidare?
Nedan är ett försök att i grafisk
form uttrycka förhållandet mellan
individer och gemensamma insatser,
som vi ser det. Där finns även
”kopplingarna” som möjliggör mycket.
Det är egentligen inget nytt. Bara ett
försök att lägga tyngdpunkten på det
som binder samman.
När det växer fram fler informella
grupper av förpliktade människor,
som träffas och vill arbeta lokalt för
ett gemensamt mål, kommer nya
uppslag och tankar.

www.se.iofc.org
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Den formella föreningen blir då
endast ett av flera verktyg som
ibland kan stödja och underlätta ett
gemensamt projekt, samtidigt som
friheten finns för var och en att skapa
liv och arbeta med andra utanför den!
Sommarträffen i Grebbestad 31
juli till 4 augusti är ett steg på väg i
allt detta, samtidigt som det är ett
praktiskt uttryck för önskan om ett
djupare nordiskt samarbete.
Även om du inte kan komma hoppas
vi att du vill dela med dig av dina
funderingar och förslag på hur
vi tillsammans skapar det nya,
gemensamma, Initiatives of Change
- Sverige.
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PÅ GÅNG!

- Grebbestad nordisk sommarträff
31 juli – 4 augusti träffas vi på Grebbestad folkhögskola återknyta till varandra och våra rötter inom IofC, Det blir
inspirerande dagar i lite klassisk ’Caux-upplägg’ där vi fördjupar vår vänskap och samarbete inom Norden. Hur
kan vi bättre ta tillvara den potential som finns i våra respektive länder samt stödja varandra?
Konferensen är nu fullbokad men om du vill läggas till på en väntelista, skriv till:
nordicsummergatherings@gmail.com

- Save the Date!
16-17 nov. Lördagen 16 november håller vi vårt extra årsmöte i Sollentuna med efterföljande söndag som en
temadag då vi (medlem eller ickemedlem) blickar fram mot 2020 för att sätta kursriktining och prioriteringar.

- Upptakt Tidiga Insatser Asylsökande – ’TIA’
25 augusti kl 15.00 på Pionvägen 19 i Sollentuna drar vi åter igång verksamheten för Stockholmregionen med en
information och gemenskapsträff. Välkommen!
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IOFC ARRANGERADE RUNDABORDSSAMTAL
OM HÅLLBART NÄRINGSLIVRISHABH KHANNA
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IofC Sverige arrangerade ett
rundabordssamtal för 16 chefer
inom näringslivet från olika delar
av världen. De möttes i Klustret i
Stockholm, en nätverksplats för
sociala företag, där de bland annat
fick ta del av erfarenheter av ett
värderingsstyrt ledarskap.

ett ekosystem för social förändring.
IofC:s Antero Tikkanen berättade om
IofC och sin personliga erfarenhet att
på ett genomgripande sätt förändra
sitt liv genom med att tillämpa de
absoluta normerna i sitt liv, och om
den inre omvandlingen och befrielsen
som följde på detta.

Bakgrunden till mötet i Stockholm
var de goda erfarenheter som Micheal
Akampa, vd för Re Equity och Ultiro,
hade från rundabordssamtal i Indien.
Det hölls av SKF:s indiska vd, och
var något som Akampa tyckte IofC
Sverige också borde prova. Syftet är
att ge personer i ledande personer
inom näringslivet tillfälle att mötas
och dela med sig av sina farhågor
och visioner för framtiden. Mounir
Beltaïfa, vice vd för IofC International,
berättade bakgrunden till Initiatives of
Change Business and Economy.

Gordon Robinson om hans
personliga erfarenhet av att vända
Timken i Indien, som gick från ett
förlustföretag till ett lönsamt företag.
I sin presentation betonade han
betydelsen av värderingar som
ett sätt att mäta vad som är rätt
och inte vem som har rätt. Hans
företags etiska förhållningssätt
gjorde att kunder och leverantörer fick
förtroende och skapade trovärdighet
över tid för Timken.

Inledningsvis förklarade Johan
Holm, vd för GRO och katalysatorn
för Klustret, hur de där hade skapat

Antoine Jaulmes, som var senior
FoU-chef i PSA och för närvarande
chef för en konsulttjänst inom
affärsetik, Ethique Pratique Conseil,
berättade historien om Caux
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Round Table, som var början på
IofC:s affärsprogram. Tack vare
Jens Wilhelmsen från IofC Norway
träffades år 1994 vd:arna för Canon
Inc och Philips NV, Olivier Giscard
D'Estaing, grundare av INSEAD,
och många andra företagsledare i
Caux för att avsluta handelskriget
mellan Japan och Europa. Detta
ledde till den första uppsättningen
internationella principer för affärer
som skrivits av företagsledare, och
la delvis grunden för FN: s Global
Compact. Dagen sista presentation
kom från Helena Lindemark, grundare
av 2022 Initiative. Hon berättade
om hur organisationen kan öka
möjligheten att uppnå FN:s globala
mål.
Dagen avslutades med att Per
Hörberg höll en meditation och
därefter ett samtal lett av Johan Holm.
Samtliga deltagare uppskattade
mötet. ICBE Sverige ska undersöka
om det går att genom social labs göra
en uppföljning för att överbrygga den
digitala klyftan i Järva.

www.se.iofc.org

I mötet mellan det digitala
och mellanmänskliga.

Under 10 veckor har vi haft
3 glada praktikanter från EC
Utbildning baserade i Sollentuna.
Hanieh Davallou, Dennis Sivula,
Osman Ismail som under våren
haft sin arbetspraktik i frontend
programmering och jobbat med
hemsidor kopplat till det Asylprojekt vi
driver tillsammans med länsstyrelsen
i Stockholm.
Vi tackar för deras engagemang
och önskar dem lycka till med sina
fortsatta studier.
Nik Dahlström (Handledare)

Sommarfest och avslutning
av vårens månadsmöten i
Linköping.

Den 8 juni samlades ett härligt gäng
på Skeda församlingsgård utanför
Linköping för djupt och innerligt
delande med varandra såväl som
förplägnad av god mat och ljuvligaste
jordgubbstårta. Allt under varmt
värdskap av Lars och Annika Larsson
och i god gemyt av lokal anknytning
såväl som gästande resenärer från
Stockholm. Tack för fint arrangemang.
Nik Dahlström

Strejk - Fridays For Future
Av Nike Theorin och Alva Rydesjö under
Prao i Stockholm.

Den 15 mars skedde den största
klimatstrejken i historien, med över 1,5
miljoner deltagare, på 2083 platser, i
125 länder i alla världsdelar inklusive
Antarktis. I Greta Thunbergs anda
har organisationen Fridays For Future
(FFF) växt fram och fortsatt kämpa för
klimatet genom att sprida kunskapen
om den rådande klimatkrisen. Den 24
maj organiserades ännu en stor strejk,
och vi prao-elever på IofC var där
båda gångerna.
Fridays For Future är en rörelse
som har växt sig så stor att
unga klimataktivister i Indien på
CRIA- (Children’s Rights In Action,
tidigare CATS) konferensen frågade
representanter från den svenska
delen av Initiatives of Change om
de kunde få kontakt med Greta
Thunberg.
De ville att hon skulle komma
till Indien och tala, för att inspirera
fler ungdomar att engagera sig i
klimatfrågan. Nu har ett samarbete
mellan FFF, CRIA och Nine is mine
inletts. Nine is mine är namnet på
gruppen med unga klimataktivister
från Indien som engagerat 8 000 barn
de senaste åren. Den senare strejken
var strategiskt placerad bara två
dagar innan EU-valet, för att kunna
influera så många som möjligt att
rösta för miljön på söndagen den 26e
maj.

är nästan 1000 gånger så mycket
som den naturliga hastigheten. När
arter dör ut minskar den biologiska
mångfalden som är viktig för
ekosystemet och för vår planet.
Den 21a maj var det den
internationella mångfaldsdagen.
Vi var på ABF på IofCs studiecirkel
inom projektet TIA (tidiga insatser för
asylsökande) och höll en föreläsning
om vikten av mångfald i samhället.
Vi pratade både om kulturell och
genetisk mångfald och hur detta
bidrar till ökad förståelse för andra
kulturer och ett integrerat samhälle.
Detta tror vi är förutsättningen för
fred. Den här veckan på IofC har de
här frågorna varit huvudfokus och
inspirerat oss att fortsätta lära oss
och engagera oss mer.
Läs mer på: www.se.iofc.org

Miljöfrågan har varit ett stort
diskussionsämne under debatter
och på affischer inför EU-valet, och
många är osäkra på vilket parti som
har den ultimata miljöpolitiken. Som
Greta sa under sitt tal på strejken i
maj: “just nu finns det inget parti som
står för den perfekta klimatpolitiken,
men rösta på det som är så nära du
kan komma”.

Ett stort problem med
klimatförändringarna är att den
biologiska mångfalden minskar
brutalt. Forskare uppskattar att 150
-200 arter av växter, insekter, fåglar
och däggdjur dör ut varje dag. Det
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samt att våga vittna och hur hat
respektive hopp byggs upp. Under
ett av våra samtal var Fridays for
Future på plats, ett annat gästades
av John Steinberg som talade om
hur vi i samtal kan se varandras
styrkor och även göra detta i skolan.
Medmänsklighet, tacksamhet och
kärlek uppstod i mötena under våra
läkande rum där vi flera gånger
konstaterade hur lika vi är och
tårarna trillade.
Härligt att se hur Järvaveckan
utvecklats under de tre år vi
funnits med. Första året i stort
bara svenskfödda där, förra året
kanske 50% från det mångkulturella
järvaområdet och så i år intog
järvaborna detta event fullt ut.
Fint att få vara med bland andra
aktörer för att bygga broar i en
delad värld - här så tydligt lokalt och
globalt sida vid sida.

Foto: Rishabh Khanna

Under 12-16 juni inföll Järvaveckan
på Spånga/Tensta IP som
är ett gräsrötternas svar på
Almedalsveckan. IofC var där
och medverkade under veckan
med digert program i eget tält, 2
större seminarier och ambulerande
fikavagnar som bemannades av
deltagare ur vårt asylprojekt.

Med ambition om att skapa
personliga möten delades
‘tacksamhetskort’, fika och
erfarenheter om inre transformation,
värdegrundsfrågor och stilla stund
såväl som goda samtal om de
många utmaningar som omger oss
såväl lokalt som globalt.
Våra seminarier handlade om
svensk identitet/mellanförskap
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HELGA LANDMARK
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1942-04-17--2019-04-08
Helga somnade in en vecka före sin
77-årsdag med sin familj omkring
sig. Jag var med på hennes
begravning och på minnesstunden
efteråt med vänner från hennes
skoldagar, grannar från landet
och staden, den Internationella
kvinnogruppen, familjen och IofCvänner. Helga med sitt stora hjärta
och varma sinne för humor har haft
omsorg om var och en genom både
bra och dåliga tider.
Helga växte upp i prästgården i
Hole på Ringerike i Norge. Hon var
lärare under ett år innan hon åkte
till England och arbetade på ett
hem för hemlösa pojkar i London.
Helgas föräldrar kände Oxfordrörelse i Norge, så hennes mamma
skickade henne till Oxford på en
språkkurs. Där möte hon MRA och
började arbeta med rörelsen först
i Indien och sedan Australien. När
hon kom tillbaka till Europa var hon i
Caux, IofC centret i Schweiz nästan
varje sommar. Hon var ansvarig
för ett kökslag (många berättelser
från den tiden kom fram under
minnesstunden) men Helga själv

tyckte aldrig att hon var någon bra
kock. Senare blev hon ansvarig för
receptionen i Caux och gav även de
mest krävande besökare ett varmt
välkomnande. Hon tag också ansvar
att möblera rummen med ett öga för
det konstnärliga och för historiska
detaljer.
Vi blev vänner när hon kom till Tirley
Garth, ett IofC center i England. Vi
tog hand om köket samtidigt som
vi höll på med planering för det nya
köket som skulle byggas. Helga och
jag arbetade på olika sätt men kom
på att vi komplementerar varandra,
så det gick bra ändå.
Under minnesstunden kom många
bitar från Helgas liv fram och bidrog
till att ge en bild av henne.
Hon sa själv att hon var lat och
älskade sin säng, men ingen
arbetade hårdare än hon.
Hon älskade att resa. Italien var ett
favoritmål. Hon var en samlare med
ett gott öga för antikviteter. Hon
tyckte om Agatha Christie speciellt
med Miss Marple och Poirot. Hon
kunde titta på dessa filmer igen
och igen liksom på en blandning av
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humoristiska engelska TV-serier.
Hennes trädgård gav henne glädje
med alla blommor och färger. Hon
kunde åka långt upp till norra Norge
bara för att vara med när hennes
kusins döttrar hade dansuppvisning.
Hon var duktigt på kort spel allt från
bridge till patiens, och var duktig på
både korsord och Scrabble.
Helga köpte en sommarstuga i
Ringerike och välkommande många
vänner från hela världen som där
kunde koppla av. Detta var platsen
där hon hade sina rötter, hon kunde
berätta historier om de flesta platser
och vem hon hade gått i skolan med
och vem som var släkt med vem.
Helga var en surrogat-mormor,
älskad moster, storasyster och den
bästa av vänner. Hon hade en djup
tro och en stark vilja. Hon gick sin
egen väg i livet och sa ifrån när hon
upplevde att något var fel.
Under hennes sista tid pratade
hon med många vänner och hade
många besökare. Hon var fridfull
och mycket tacksam for sitt liv och
sina vänner
Jag med många andra kommer att
sakna henne.
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