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ATT PLÖTSLIGT VARA DOMARE I MIN EGEN
RÄTTEGÅNG Hassan Mohamud
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Jag konfronterade för första gången mitt eget ”jag” (mitt ego) när en bekant frågade mig: ”kan du
förlåta din fiende”? Sen lade han till: absoluta normer som renhet, ärlighet, osjälviskhet och kärlek.

Jag blev gripen av rädsla
och förakt samtidigt. Istället
för nyfikenhet på den här
personens budskap avvisade
jag det. Han sökte själv en
motpart, hjälp i sitt liv och
kontaktade mig.
Jag var inte redo för att
bli någon annans bollplank.
Han ville öva värdegrunderna
(som nämnt ovan). Han var en
landsman, och ville prata med
mig, helt enkelt om förlåtelse och
försoning.
Det här var hösten 1992
och den här personen (som
senare blev senare min bästa
vän) introducerade mig till nya
insikter. Jag attraherades så
småningom till rörelsen Moralisk
Upprustning, MRA) som volontär.
Först på slutet av 201 blev jag
anställd som administratör och
budbärare ute i samhället för
Initiatives of Change (eller IofC,
som rörelsen bytte namn till år
2000.
Därefter hände mycket i mitt
liv och även inom IofC. Speciellt
vill jag nämna den dynamiska
synen på andlighet och djupa
relationer mellan de som tror,
är agnostiker, eller som inte har
någon speciell tro. Det gäller mig
själv, IofC och samhället som
övrigt.

Jag har i arbetet på Järvafältet
träffat och medverkat med
människor från olika aktörer
i samhället med helt olika
perspektiv i livet. Speciellt vill jag
nämna de karismatiska individer,
vänner, bekanta och kollegor
som har berikat mitt liv under
den här resans gång.
De som är engagerade i
grannskaps-, relationsbygge-,
social sammanhållning och
samhällsprojekt på Järvafältet
(Hopp i Järva) kommer från
föreningslivet, organisationer,
trossamfunden, myndigheter
och engagerade individer i olika
sammanhang. Jag har upplev
spännande perioder, utmaningar
och personligt utvecklande
arbete tillsammans med mina
vänner.
Att bygga broar, mellan det
inre livet och det yttre i samhället
ligger mig varmt till hjärtat, och
det kommer jag att fortsätta
med – livet ut.
Nu närmar jag pensionsåldern
och jag vill ge en yngre
generation möjligheten att
ta över mitt arbete med nya
insikter, kraft och energi.
Till sist vill jag tacka alla
mina nära och kära vänner och
kollegor som har bidragit och
berikat mitt arbete och mitt
privatliv på kärleksfullt sätt.
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Unga i Gaza fick utbildning i positivt
ledarskap
Översättning: Jan Franzon

Originaltexten publiceras med tillstånd av IofC international och är tidigare publicerad på Network focus

Grundvattnet är slut. Det salta havsvattnet tränger in i marken. Avloppsvattnet börjar
också att absorberas av jorden. Nu kör tankbilar omkring som glassbilar och säljer
dricksvatten. Här används inkomsten till 30 procent till dricksvatten, enligt Sveriges Radios
program Radiokorrespondenterna.
Välkommen till vardagen
i Gaza för att träffa några
eldsjälar som i denna vardag har
en vision för de unga där. En av
dem är Mohammed Alrantisi som
har skrivit en rapport om hur
de utbildade män och kvinnor
i 25–30-årsåldern och erbjöd
dem att uppleva nya värderingar
byggda på kärlek och respekt:
Grundvattnet är slut. Det
salta havsvattnet tränger in i
marken. Avloppsvattnet börjar
också att absorberas av jorden.
Nu kör tankbilar omkring som
glassbilar och säljer dricksvatten.
Här används inkomsten till
30 procent till dricksvatten,
enligt Sveriges Radios program
Radiokorrespondenterna.
Välkommen till vardagen i Gaza
för att träffa några eldsjälar som
i denna vardag har en vision
för de unga där. En av dem
är Mohammed Alrantisi som
har skrivit en rapport om hur
de utbildade män och kvinnor

i 25–30-årsåldern och
erbjöd dem att uppleva nya
värderingar byggda på kärlek
och respekt:
“Utbildningen hade tre
steg. Första steget innebar
två fyradagars samlingar
avskilt från omvärlden. Andra
steget, en månad efteråt, gav
de unga deltagarna en hel
veckas intensiv utbildning.
Och slutligen tredje steget då
deltagarna ombads att föreslå
egna initiativ som fokuserade
på Gazas samhälle.
Under första steget tog vi
tid till daglig till stillhet och
reflexion, något som de flesta inte
hade upplevt förut. Vidare gavs
övning i viktiga livskvaliteter som
kritiskt tänkande, kommunikation
och att finna meningen med
livet. Detta blandades med
avslappnande aktiviteter.
Andra steget hade
målsättningen att utbilda positiva
ledare som kan bidra till att lösa
samhällsproblem. De fick bland
annat lära sig konsten att göra
en presentation, problemlösning,
lobbying och hur sociala medier
kan användas som verktyg för
förvandling.
I det tredje och avslutande
steget uppmuntrandes deltagarna
att dela upp sig i grupper. Varje
grupp fick en liten summa pengar
för sina projekt. Resultatet blev 15
olika initiativ. Här är några: Hjälpa
studenter att finna ett mål för
livet, skapa aktiviteter för äldre,
hjälpa kvinnor med bröstcancer
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med flera idéer. Allt handlade om
att bygga upp och hjälpa andra
människor.
Vad vi uppmärksammande var
den entusiasm som dessa unga
hade, trots de utmaningar
de utsätts för. Denna satsning
skapade många fördelar, men
viktigast var en laggemenskap
som är förpliktad att sprida
moraliska och etiska värderingar
i denna del av världen. Till
oss som hade tagit ansvar för
satsningen kom ett rörande tack
från en av deltagarna: ”Detta
är första gången jag ser Gaza
som en vacker plats med vackra
människor.”
Vi blev djupt rörda, speciellt som
denna kurs gick av stapeln vid en
mycket svår tid för människorna
i Gaza, som har levt genom 11 år
av tuff blockad.”

Läs mer: www.iofc.me
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SVENSKA PÅ SCHEMAT HOS IOFC I GÖTEBORG
Bo Giss och Spogmai Jabarkhil

I Göteborg har IofC kommit igång med en verksamhet som riktar sig till asylsökande.
För närvarande deltar 20 personer i aktiviteterna som äger rum två gånger i veckan i
IofCs lokal på Tredje Långgatan.

Foto: Bo Giss
Länsstyrelsen beviljar medel
till organisationer som vill skapa
aktiviteter för asylsökande
personer som väntar på
kommunanvisning. Syftet med
insatserna är att motverka
passivisering under asyltiden
samt att deltagarna snabbare ska
komma in i det svenska samhället.
IofC körde redan i höstas igång ett
TIA-projekt i Stockholm. TIA betyder
Tidiga Insatser för Asylsökande. Då
sökte vi även för Göteborg men fick
inte beviljat i den omgången. Men
vi sökte igen och fick pengar till ett
begränsat projekt. Vi fick stryka en
del bitar som hade med kulturinslag
och storytelling och istället fokusera
på fredscafé och studiebesök.
För att genomföra projektet
anlitades Spogmai Jabarkhil som
projektledare. Spogmai kommer
från Afghanistan men har bott i
Sverige och Norge under ett antal
år. Hon har haft liknande uppdrag
tidigare, och har ett brett kontaktnät
bland nysvenskar och har skapat ett
speciellt nätverk för kvinnor.

Bo Giss, Douglas Miolgaard, Nik
Dahlström, Jonas Ahlberg, Valerie
Tikkanen och Antero Tikkannen finns
med i teamet som stöttar Spogmai.
Hon har dessutom en SFI-lärare
och flera medhjälpare som hon har
rekryterat på egen hand.
Vi hade en kick off i mitten av
januari. Den blev välbesökt då
det var nästan 40 personer i IofCs
lilla lokal på Tredje Långgatan
28 i Göteborg, många av dem
asylsökande.
Vi presenterade IofCs mål och
organisation och innehållet i
projektet. Vi tog tillfället i akt och
gav målgruppen en chans att vara
med att forma innehållet i projektet.
Det som de mest efterfrågar just nu
är undervisning i svenska.
Bland annat med ledning av
detta så har vi två samlingar per
vecka där halva tiden ägnas åt
svenskaundervisning och hälften åt
samhällsinformation, matlagning
och umgänge.
Lite längre fram i vår när vädret
blir bättre kommer vi att göra
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studiebesök till olika idrotts-, hälsooch kulturaktiviteter.
Länsstyrelsens representanter
har varit på besök och verkar vara
mycket nöjda med vad som hänt
hittills. De uppmanade oss att
söka mera pengar för att utvidga
projektet.
Vi är nu i färd med att skriva en
utökad ansökan för att få medel
till speciella samlingar för kvinnor.
De samlingarna, som Spogmail gör
ideellt just nu, handlar om hälsa och
välbefinnande samt storytelling
Vi ser framåt mot en vår och höst
där vi kommer att kunna göra en
samhällsinsats för asylsökandes
möjlighet att ha en meningsfull
tillvaro i väntan på besked om de får
stanna i Sverige. Oavsett beslut så
kan de ta med det de lärt sig under
projektet i sitt fortsatta liv.

Läs mer: www.tidningensyre.
se/stockholm/2019/nummer-89/
lakande-berattelser-ett-ljus-imorkret/
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ÖKAD TILLIT I SAMHÄLLET – ETT
LÅNGSIKTIGT INTERNATIONELLT PROGRAM
Rishabh Khanna och Per Hörberg
Programmet går ut på
att attrahera och inspirera
dialogvärdar som kan påverka
samhället genom goda samtal.

Möten där vi avslappnat lyssnar
till varandras perspektiv, istället
för att räddhågset försvara sina
egna åsikter och samlas med
likasinnade i olika filterbubblor.
”Vi och dom-tänkandet” bygger
på att vi har rätt och ni har
fel. En sådan syn baseras på
rädsla och leder förr eller senare
till öppna konflikter. Rädslans
balanskraft är tillit. Allt vi gör
utifrån rädsla blir oftast ett slags
kortsiktigt försvar. Allt vi gör
inifrån tillit blir oftast ett bidrag
till en mer långsiktig utveckling.
Det är här som dialogen
kommer in. ’Dia logos’ är latin
och betyder ”genom mening”.
Reflektion I ett räddhågset
samhälle behövs ”starka ledare”.
Någon ska tala om för oss hur
det är och vad vi ska göra. Detta
gäller i stort som i smått. Det är
lätt att se sig om i världen och
upptäcka en Putin, Xi Jinping
och en Trump. Men hur är det då
egentligen i Sverige?
Företag och organisationer
köper in allt fler talare som ska

berätta ”hur det är”. Socialliberalismen, som legat bakom
den demokratiska utvecklingen
sedan 1918, gungar. I land efter
land i Europa börjar nationalism
och högerpopulism att ta över.
Rädslan för det främmande
tränger sig på även i Sverige.
Frågan är hur det är ställt med
demokratin i Sverige. Endast tre
procent av myndiga svenskar
är medlemmar i något politiskt
parti. Den representativa
demokratin är svagare än
någonsin. De personer som
kämpar om regeringsmakten
kommer från en väldigt smal
rekryteringsbas. Den svenska
demokratin utvecklades till stor
del tack vare folkbildningen.
Arbetarna samlades och
utvecklades på detta sätt.
Den då helt nödvändiga
nykterhetsrörelsen likaså. Och
den tidens andlighet gjorde det
också. Kanske är det dags för en
ny typ av folkbildning? Alltså inte
utbildning, utan en bildning för
de många människorna genom
att mötas kring olika sakfrågor
för att lära av varandras
perspektiv och kunskaper?
Dialogvärden som leder
ett samtal från rädsla mot
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tillit Dialogvärden är värd för
samhällsdialogen i stort och
smått. Hen fungerar som en
ledare i rummet genom sitt
personliga ledarskap baserat
på närvaro och trygghet. En
dialogvärd som vilar i sin egen
kropp och själ, inspirerar alla
andra i rummet till detsamma
– utan ord, men med en rik
och flödande kommunikation.
Dialogvärdens uppdrag är
att bidra till en framväxande
känsla av tillit i rummet. Tilliten
träder fram kollektivt när vi
slipper försvara oss och när
vi ”känner oss hemma”. Det
”konsultiga sättet” att göra
detta på är att prata om det
och gärna visa några Power
Points. Dialogvärden bidrar mer
effektivt till detta avslappnade
och naturligt skärpta tillstånd
genom att helt enkelt vara
närvarande. Det väcker i sin tur
andras närvaro och skapar en
god förutsättning för att kunna
kommunicera kring och lösa
även komplexa problem. Skälet
till detta är att den kollektiva
intelligensen växer fram. På
engelska kallar vi detta för ”an
emergent space” – ett rum där
lösningarna växer fram.

Foto: Pixabay
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Bakgrund till en programidé
som underlättar för tilliten att
träda fram Initiatives of Change
är en ideell organisation som
startade på 1920-talet. Nu görs
en långsiktig satsning, initierad
av IofC International. Tre
självständiga pilotprojekt startas
i Kanada, Kenya och i Sverige. I
planen ligger att sedan fortsätta
i 15 länder till.
IofC har som tagline: Building
trust across the World’s divides.
Att bygga tillit över klyftorna i
världen. Här väljer vi att uttrycka
det mer som att underlätta
för tilliten att träda fram oss
människor emellan. För jag kan
varken bygga min egen tillit eller
någon annans. Den kommer
inifrån. Med stark tillit kanske jag
till och med kan flyga?
För att man skall kunna flyga

måste skalet klyvas och den
ömtåliga kroppen blottas. För att
man skall kunna flyga måste man
gå högst upp på strået fastän det
böjer sig och svindeln kommer För
att man skall kunna flyga måste
modet vara aningen större än
rädslan och en gynnsam vind råda
(Ur Instruktion för skalbaggar,
Margareta Ekström)Grundaren för
IofC, Frank Buchman, såg tidigt
möjligheterna i att samarbeta
med människor bortom nationella,
etniska och religiösa gränser. Som
kristen amerikan samarbetade
han nära med exempelvis
Mahatma Gandhi och andra
andliga ledare från samtliga
världsreligioner. Buchman såg
tidigt faran i nationalsocialismen
och upprustningen i Europa under
1930-talet och arbetade för att
skapa en medveten samling för
fred. Det gick ju inte att hindra

det andra världskriget, men efter
krigsslutet samlade rörelsen kring
Buchman tyska, franska och
engelska ledare i det neutrala
Schweiz för att börja bygga upp
Europa igen.
Nu, 2019, är Europa och
världen på nytt i ett oklart läge
och IofC behövs sannolikt mer
än någonsin. Och den stora
och vackra byggnaden 800
meter ovanför Montreux, med
Genevesjön och alptoppar som
utsikt, finns fortfarande kvar i
IofC’s regi!
Är du en naturlig värd för
samhällsdialog – i Sverige först,
men sedan även i andra länder
om du vill? Under 2019 samlar
vi tolv personer till programmet.
2020 fortsätter vi med tolv till!
Välkommen!

Kraftsamarbete
Rishabh Khanna
Förstudien är finansierad av
Viable Cities och har haft sin
utgångpunkt i Urban ICT Arena,
Stiftelsen Electrum och Kista
Science Citys testbädd och
samverkansarena för den hållbara
och uppkopplade staden. Syfte
med förstudien var att undersöka
om testbädden även skulle kunna
utvecklas till att generellt bidra till
brukar- och medborgarinvolvering
i produkt- och tjänsteutveckling.
Med förstudien ville vi samtidigt
undersöka om Urban ICT Arena
skulle kunna vara en testbädd för
nya produkter och tjänster för att
engagera hushåll i energisparande.
Förstudien har resulterat i ett
förslag på modell för att bjuda in
civilsamhället i Urban ICT Arena.
Målet har varit att Urban ICT
Arena ska kunna erbjuda projekten
en plattform och stöd i att ta
och upprätthålla en dialog med
civilsamhället. Utifrån resultatet och
de slutsatser som kan dras föreslås
därför en ny partnerkategori inom
testbädden, CSO partners. Genom
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att lyfta civilsamhället till partner
ges dessa aktörer mer tyngd
vilket skapar en tydligare balans.
Samtidigt får Urban ICT Arena en
tydlig och permanent koppling till
viktiga ambassadörer som verkar
genom civilsamhällsorganisationer.
Utöver modellen har förstudien
även fångat insikter som lett
till ambitionen att skicka in
en genomförandeansökan.
Resultatet från både intervjuer och
fokusgrupper med boende i Järva
visar tydligt på bristande kunskap.
Ambitionen nu är att ta detta vidare
och växla upp till ett fullskaligt
projekt inom Viable Cities med det
tydliga målet att minska
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energianvändningen i Järva och
förhoppningen är att finna metoder
som är generellt tillämpbara på den
svenska bostadsmarknaden. Genom
att de boende gör ansträngningar
tillsammans med fastighetsägarna
kan vi få större effekt mot ett
gemensamt mål.
Medverkande i förstudien har
varit fastighetsbolaget SSM, även
Kista Träff och en organisation
med global närvaro som heter
Inititiatives of Change har
engagerats. Projektledare är
konsultfirman Sharing Capabilities
som är specialister på hållbar
stadsutveckling.
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DEN LYCKLIGASTE STATEN I INDIEN
Rishabh Khanna (och medresenär Nik Dahlström)

Som student i utvecklingsekonomi söker jag alltid efter intressanta modeller
för människors välfärd och välbefinnande. Omkring 12 år tillbaka insåg jag
gränserna för det neo-klassiska utvecklingsparadigmet, som bara har mätt BNP
(bruttonationalprodukt).
Under vår tid på universitetet skapade vi en
blogg som heter Spirinomics, och där delas många
av dessa alternativ. Några år tillbaka blev jag
involverad som medgrundare i BNL- rörelsen i Sverige
(bruttonationallycka eller Gross National Happiness)
och en annan liknande rörelse som kallades ekonomin
för det gemensammas goda.
Jag var väldigt stolt över att IofC India, har utbildat
personer i delstaten Madhya Pradesh, som där skapat
en ny statlig myndighet för lycka. Vid Asia Plateau ’AP’,
Indiens konferenscentrum för IofC, träffade jag nyligen
några av grundarna av lyckomyndigheten. En av dem,
Manohar Dubey, delade sin erfarenhet från scenen och
berättade att staten Madhya Pradesh har sett en årlig
tillväxttakt på mer än 10 procent under de senaste 10
åren och en tillväxt på 20 procent inom jordbrukssektorn
under de senaste 20 åren år. Men människor i staten har
fortfarande inte blivit mer tillfreds eller lyckligare.
Därför skapade de några år tillbaka lyckomyndigheten
för att försöka fokusera på vilken typ av utveckling
som behövs för att skapa ett riktigt välbefinnande hos
medborgarna.
Det har varit mycket liten uppbackning till detta
initiativ, många har även kritiserat och ifrågasatt varför
en sådan ’elitavdelning’ skapats. Men de har också gjort
en undersökning om vad som bör undvikas för att detta
initiativ ska lyckas, och de två viktigaste svaren var att
öka volontärbeteendet med minsta möjliga byråkrati.
De delar flera initiativ, en av dem är glädje-institutet
eller Rajanand Sansthan, en annan är Anand Festival,
eller glädje-festivalen, där det huvudsakliga mantrat
uppmuntrar deltagande snarare än prestanda. De
främjar lokala processer, alpaviram är till exempel ett
program där de har utbildat 60 personer, som i sin tur

har tränat ytterligare 150.
De har vidare genomfört saker som tacksamhetsvecka,
utan föreläsningar eller predikningar utan snarare för att
ge människor en fin upplevelse.
De har skapat en lycko-kalender, som ger många
förslag på aktiviteter och spel som framhäver goda
gärningar och positiva historier. Han sa att problemet
snarare är tystnaden kring de goda exemplen än de
dåliga i sig. Våra sinnen har varit alltför inriktade på det
negativa och inte på det positiva.
Räkna dina välsignelser och tacksamhet kommer att
överväldiga dig, om du gör det i all uppriktighet. Minns
det goda som händer. Le när du står upp om morgonen,
utan någon anledning. Tacka moder jord för gratis
solljus, luft och dofter.
Lista dina välsignelser (fysiska, emotionella, sociala
och ekonomiska), lista alla de som hjälpte dig och tacka
dem.
Myndigheten arbetar också med att utveckla ett
lyckoindex, de var väldigt nöjda med de 1 200 anställda
som har skickats till IofC AP för utbildning. De har sett en
enorm förändring; korruptionsincidenter/år har fallit från
178 till 62. Domstolsfall i väntekö har minskat från 68
procent 42 procent.
Att återställa tilltro för rättssystemet har återställt
tilltron också på staten. Fler medborgare vill besöka
statliga kontor och uppger att deras erfarenhet varit
positiv.
Inspirerad av detta funderar jag och svenska
medresenärer över hur vårt svenska förvaltningssystem
skulle kunna förbättras och lära sig av detta. Vi fick
en inbjudan att komma på studiebesök och varför inte
uppmuntra en delegation att resa dit?!

Foto: The telegraph
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FOUNDATION FOR FREEDOM ’F4F’ REGIONALT
MÖTE KIEV 11-13 JANUARI 2019
Nik Dahlström
Samlade 75 deltagare från 8 länder, efter
ett längre uppehåll då den senaste träffen
hölls under 2013. Målsättning var att samlas
och undersöka hur en nytändning och därmed
framtiden skulle kunna formas inom F4F nätverk.
Undertecknad medverkade tillsammans
med Sveinung Nygaard och Olena Rosstalna ur
vårt nordiska Ukraina-kulturarvsutbyte och höll
framåtblickande drama-workshops som summade
och avslutade dessa inspirerande dagar.
Under helgen jobbade vi utifrån ’open space’
metodologi där bland annat följande utmaningar
dryftades:
• God offentlig förvaltning (om korruption på
lokal, regional och nationell nivå).
• Utbrändhet i ideella sektorn
• Gemenskapsbyggande inom olika grupperingar
och sektorer i Ukraina.
• Traumaläkande processer till följd av
gränskonflikter.
• Förbättrade förutsättningar för kvinnor och
barn.
• Milöpåverkan mot mer hållbara livsstilsmönster
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Kopplingar med våra nordiska länder var
väldigt tydliga under mötet. Politiska utbyten med
Norge och kulturutbyten med Sverige som har
goda möjligheter att utvecklas och expandera i
framtiden. Ny styrelse och ledningsgrupp valdes
i god samkväm där djupa samtal landade i
kvällarnas lekfulla och sociala lekfulla aktiviteter
med mycket sång och dans.
Det blev 2,5 dagar av djupt, fruktbart, kreativt,
inspirerande och ibland förvirrande och definitivt
förenande samarbete. Vi delade mycket, i
såväl stillhet som heta diskussioner, lyssnade
intensivt på varandra och var inte alltid överens
oss emellan eller med det som sker i samhället.
Vi sjöng högt, skrattade till tårar, studerade
nationella danser, delade med oss av våra
talanger ända fram till midnatt, målade muggar
och dekorerade pepparkakor, kastade snöbollar,
omfamnade visdomen från kollektiv stilla stund
och öppensinnade samt tillitsfulla för det oväntade
i våra open space sessioner. Vi delade på djupet,
kramades och var hjärtligt tacksamma för
varandra i insikten om att vi alla sitter och färdas
i en och samma båt som vi dessutom skapade
tillsammans under dessa dagar.

Foto: Nik Dahlström
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FREDSCIRKLAR FÖRÄNDRAR LIVET FÖR
DELTAGARNA
Jan Franzon

Våra vänner i Zimbabwe har arbetat med Peace circles
– fredscirklar – i flera år. De har hjälpt många att lösa
konflikter, både personliga och samhälleliga, och skapat
nätverk mellan grupper i konflikt.
”I vårt land råder det stor arbetslöshet. Några unga
kvinnor som har deltagit i Peace Circles berättade hur de
tagit initiativ till att hjälpa sina familjer ekonomiskt. En del
började klippa hår mot betalning bakom sina hyddor, andra
sålde eftertraktade saker på gatan medan de skötte om
sina grönsaksland.”
”George, som deltog i en Peace Circle i sitt område,
hade blivit exkluderad i ett matdistributionsprogram av
byledaren därför att han tillhörde oppositionspartiet. Och
att tillhöra oppositionen kan bli farligt, speciellt på landet.
Peace Circle-deltagarna utmanade byledaren, vilket ledde
till att denne bad om förlåtelse. I den byn finns det ingen
fruktan för repressalier av politiska krafter längre.”
Zimbabwe är ett ungdomligt land där 60 procent av
dess 13 miljoner är under 30 år. Av dessa har flera funnit
en ny livsstil genom IofC. De har skapat en grupp som
tillsammans med de äldre håller kurser i flera skolor och
anordnat helgkurser för ledare bland elever och lärare. De
börjar med att berätta om sig själva, till exempel hur de
har lämnat tillbaka stulna saker och bett om förlåtelse för
det. Sedan går de vidare med korta anförande om praktiskt
relaterade ämnen som hur man leder andra, hur man
hanterar grupptryck och står upp för sin övertygelse. Dessa
ungdomar har de sista två åren ordnat konferenser och
därigenom inspirerat fler unga människor att ta ansvar för
sina egna liv och för världen runt dem.
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Initiatives of Change

Näringsfysiologen Victor Nyanhete, som är i
tjugoårsåldern, tar stort ansvar för IofC i Zimbabwe. När
han var i Indien med IofC upptäckte han THE TIPPY TAP,
som vi har berättat om i ett tidigare nyhetsbrev. Det är
ett sätt att tvätta händerna utan att händerna kommer
i kontakt med något som kan smitta. Denna idé tog han
med hem till Zimbabwe och tillsammans med sina vänner
introducerade han den till flera byar.
Vi hoppas att dessa berättelser kan tjäna som
inspiration. Nu kommer utmaningen! Här hemma lever vi
med demokrati och allt vi behöver. I Zimbabwe överlever
de men får kämpa för de dagliga behoven. De brinner
för att skapa försoning i sitt land genom fredscirklar och
ungdomskonferenser. Nu har de planerat tio fredscirklar
runt om i landet under 2019.
För varje år tar de ansvar för fler och fler cirklar, som
kommer att finnas både i städerna och ute i byarna. I
Harare, huvudstaden, blir det två cirklar. En grupp som
hjälper kvinnor till ekonomiskt bemyndigande och en där
kvinnorna kommer från olika kyrkor. Transporterna är dyra,
likaså maten. De behöver servera mat som de lagar själva
under kursdagarna.
Nu behöver de vårt stöd för det kommande året och vi
förmedlar gärna bidrag. Du kan ge engångsbelopp eller
något varje månad. Vi har någon som ger regelbundet och
det vore inspirerande om det kunde bli fler.
Sätt in Ditt bidrag på:
Bankgiro 900-6644 och märk det
"PEACE CIRCLE ZIMBABWE"
Hör av dig om du har frågor.

Foto: Creators of Peace-Zimbabwe
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CATS - första och sista gången

I februari genomfördes den första CATS-konferensen på Asia Plateau i Indien.
En lyckad vecka som gav mersmak och fortsättning planeras för Indien med närliggande länder.
Men från och med nu byter programmet namn och heter i fortsättningen CRIA (Child Rights in Action).
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Notiser:

Stöd oss
Vill du engagera dig
för fred och förtroendebyggande i samhället?
Under 2019 kommer vi på den nya hemsidan,
som är under utveckling, kommunicera hur du på
olika sätt kan stödja arbetet för en bättre värld.
Men redan nu kan du ge donation rent allmänt
eller för specifika 'öronmärkta' aktiviteter.
Se länk till vår hemsida!
www.se.iofc.org/stod-oss

Redaktionen
Nik Dahlström
Maj-Lis Koivisto
Osama Alrantisi

Foto: Nik Dahlström

Ett stort tack!
till alla som bidragit med sin tid, talanger,
och resurser till skapandet av detta nyhetsbrev.
Det är vår ambition att ge dig aktuell information
om hur vår gemenskap är med och bygger
förtroende i samhället och samskapar den
förändringen som vi önskar att se i världen,
lokalt och globalt.
Har du innehåll eller synpunkter att dela på hur
vi kan göra denna publikation bättre,
vänligen maila oss på:
iofc.sverige@iofc.org
Kommunikationsgruppen
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