UTSIKT - INSIKT
Augusti – 2020
IofC Nordisk samling
31 juli till 1 augusti

Valerie Tikkanen
Förra året träffades 70 personer från Norden på Västkusten, i år var Norge
värd men på grund av Covid 19 kunde ingen resa, så planeringsgruppen
bestämde att fortsätta online med hjälp av Zoom. Nästa år kommer Finland
att vara värd från den 4–8 augusti.
Vi var ett femtiotal personer från åtta länder som träffades online under tre
dagar, kring temat de fyra absoluta normerna:
Kärlek och ärlighet, Kärlek och osjälviskhet, Kärlek och renhet.
Vi har funderat på:
Vad är min personliga erfarenhet i familjen, på arbetsplatsen och i samhället?
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Hur har jag försökt att leva med de fyra absoluterna och hur har de påverkat
mitt liv?
Fem talare delade med sig av sina erfarenheter och sedan delades vi in i
olika grupprum där vi i mindre grupper kunde re ektera och diskutera innan
alla sedan blev kopplade tillbaka till det gemensamma mötet. Under det
valfria kvällsprogrammet kunde man först samtala i små grupper innan det
blev en timmes underhållning från Oslo på torsdagen och från Stockholm på
fredagen.
I de personliga berättelserna talade några om hur de fyra absoluta normerna
i det för utna hade blivit till regler istället för riktlinjer, vilket många hade haft
svårt att hantera. Re ektioner om renhet ck mig att minnas saker från 70talet, sådant jag var tvungen att ta itu med när jag kom till Sverige som
nygift. Den fråga som vi lämnades med är hur vi ska presentera vårt budskap
på dagens språk utan att förlora utmaningen.
Ett stort tack går till vårt unga teknik-team, som använde många färdigheter
de lärt sig vid arbetet med Caux programmet denna sommar. Deras expertis
och exibilitet gjorde att programmet fungerade smidigt.

Nordiskt Gemenskapsbyggande
22-25 April 2020

Skrivet av Mahira Karim
Svensk översättning av Osama Alrantisi
Under 22 - 25 april 2020 träffades 14 unga vuxna från IofC Norden online på
Zoom för att stärka sin vänskap och gemenskap, den yngsta av dem var
treåriga Arne. Utöver att representera de fyra nordiska länderna Danmark,
Finland, Norge och Sverige, tog deltagarna också med sig sina respektive
andra kulturer och representerade Polen, England, Ryssland, Sudan, Somalia,
Egypten, Syrien, Jordanien, Palestina, Indien, Pakistan, och Afghanistan.
Tillsammans åtnjöt deltagarna fruktbar, efterlängtad tid tillsammans.
Under en längre tid uttryckte Shamail Haydar från IofC Denmark ett behov
av att samla unga vuxna från IofC Danmark, Finland, Norge och Sverige för
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en ‘Inside-Out’ ledarskapsutbildning med Bhav Patel, i syfte att bygga ett
starkare gemenskap mellan de fyra länderna. Långsamt men stadigt började
önskan ta form. Bhav skulle leda utbildningen och Norge skulle vara värd för
deltagarna med utbildningen i Sophus, IofC-centret i Norge, Oslo. Medan
många av oss såg fram emot att vara tillsammans och stärka våra vänskap,
hade Gud, eller universum som man säger, andra planer för oss.
Med utfärdandet av coronavirus som en pandemi av WHO i mitten av mars
och med ökningen av coronavirusfall globalt, började länder runt om i
världen, en efter en, att stänga sina gränser så också Danmark och Norge.
Dessa länder förklarade också en samhällelig nedstängning. Med
nedstängningen kom också strikta coronaåtgärder där vissa länder pressade
på starkare än andra. Dessa åtgärder inkluderade social distans, förbud mot
stora sammankomster, undvikande av kramar och vid behov självkarantän.
Du kan läsa hela texten här

Kerstin Ferngren, ett liv fullt av
inspiration!

Maria Moberger
Kerstin Ferngren avled 13 april 2020,, vid 88 års ålder efter en långvarig
sjukdom.
Som helt unga ck Kerstin och hennes make Harry kontakt med dåvarande
Moralisk upprustning, numera Initiatives of Change, vilket kom att prägla
deras fortsatta tillvaro. Båda utbildade sig till läkare. De ck era barn och
periodvis var Kerstin hemma och ägnade sin tid åt åt dem. Hon valde att
specialisera sig inom psykiatri och var under många år överläkare.
I sitt hem i Spånga välkomnade makarna alltid vänner och deras omtanke
om dem som behövde dem var omfattande. Inte minst yktingar och
invandrare ck deras omsorger.
Det har varit ett stort privilegium att vara vän till Kerstin.
3/5

IofC Sverige Nyhetsbrev-augusti 2020

Coronavirus-pandemi:
hållbarhet och ekonomi
Stephen Hinton

Coronapandemin har ställt till det för världens befolkningar och ekonomier.
Svåra sjukdomsförlopp, många har förlorat sina nära och kära, somliga har
förlorat jobbet, andra kämpar för att hålla sina företag vid liv. Flertalet har
fått sig en tankeställare om hur skört samhället är. Många har börjat undra
över hur den nationella matförsörjningsplanen ser ut och vad som behövs för
att säkerställa att alla har sina basbehov uppfyllda.
Hur mycket behöver vi investera för att se till att alla har det de behöver? Hur
mycket pengar nns för uppgiften? Hur stort är glappet? Vad behövs
investeras för att utrota hunger, hemlöshet, utanförskap och fattigdom?
För pandemihantering behövs förvisso en hel del investering i beredskap.
Men för att uppfylla basbehoven är knappt någonting svaret. Det nns
tillräckligt med mat, vatten, husrum, jobbmöjligheter för samtliga i Sverige
och antagligen på planeten utan någon nämnvärt investering. Systemet har
kapacitet att leverera. Vad systemet INTE kan leverera är ekonomiskt tillväxt
på ett hållbart sätt enligt en ny Stern Rapport. (Länk)
Du kan läsa mer här

Vill du vara med och stödja?!
DONERA
Vi samlar denna gång in bidrag för att stödja den utsatta situationen i Beirut
efter explosionen. Då det redan nns era allmäna insamlingar vill vi här
stöda IofC team i Libanon.
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DONERA genom att sätta in pengar på vårt Swishnummer:
1239006644 (Märkning: IofC Libanon).

Vi vill gärna veta vad som händer och
dela det vidare!
Har du något att dela som lämpar sig för kommande IofCs Nyhetsbrev?
Skriv till oss och berätta. Digitalt eller brevledes:
iofc.sverige@iofc.org
IofC Sverige, Pionvägen 19, 19147 Sollentuna

Initiatives of Change - Sweden
Pionvägen 19, 191 47 Sollentuna - Sweden
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