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Tack & Gott Nytt!

Nyhetsbrev – December 2017
Vi vill gärna veta vad som händer
och dela det vidare!
Har du något att dela som lämpar
sig förkommande IofCs Nyhetsbrev?
Skriv till oss och berätta.
Digitalt eller brevledes:
iofc.sverige@gmail.com
IofC, Pionvägen 19
191 47 Sollentuna

Sammanslagning av
näringslivsinitiativ
12 -14 oktober 2017, hölls en workshop för
att utforska en gemensam vision för alla IofC
program och aktiviteter som är fokuserade
på näringsliv. TIGE (Trust and Integrity in
the Global Economy ), CIB (Caux Initiaves
of Business ), ELB (Ethical Leadership in
Business ) fanns representerade från Indien,
Sverige, Danmark, Schweiz, Storbritannien
och Holland. Vi träffades på Pionvägen 19 för
att bygga djupare relation med varandra, förstå
våra värdegrund och intentioner. Vi delade
våra personliga erfarenheter med varandra,
i Indien finns tex ett stort engagemang för
näringsliv med program för varje anställningsnivå från VD till fabriksarbetare. TIGE
och ELB som är mer fokuserade på Europa,
engagerar mest tjänstesektorn och här finns det
finns inte så mycket hierarki. Vi har fokus på
att bygga tillit och inspirera en företagsledare
att följa sitt hjärta för skapa en hålbard värld.
Nästa steg för oss är att träffas i Indien under
februari 2018 och ta ett formellt beslut om att
skapa en gemensam organisation och göra
avtal för hur vi styr detta.
Rishabh Khanna

BG 900-6644

Julmarknad
Oslo 2-3 December
Vi var fyra från Sverige som deltog i den norska julmarknaden på Sophus Lies
gata i Oslo. Det var ett vintrigt Oslo med ishala gator som mötte oss. Denna årliga
tillställning drar in pengar för att bekosta driften av centrat för norska IofC. Hela
laget gör en gemensam kraftansträngning för att genomföra detta projekt som nu har
en lång tradition. Vi hade fått förfrågan om svensk hjälp. Valerie och Rosmarie har
deltagit tidigare. För mig var det första gången, liksom för Björn Henriksson.
Detta inslag av nordiskt samarbete uppskattades storligen av våra norska vänner. För
mig blev det ett bra tillfälle att knyta nya kontakter i Norge. Jag kunde även med viss
hjälp lokalisera två personer som jag samarbetat med för flera decennier sedan. När
vi förstått vem den andra var blev det ett mycket hjärtligt återseende med mycket att
prata om.
Marknaden pågår under 5 timmar på lördagen och lika mycket på söndagen. Detta
är en institution i Oslo och många kommer för att ta del av utbudet. Det erbjuds
hembakat och hemlagat, sylt, kakor och fantasirikt utsmyckade pepparkakor,
pepparkakshus och mycket mera.
En trappa upp var det loppmarknad med allehanda små och stora saker. Två av
salongerna användes för kaffeservering och de hembakade bakverken gick verkligen
åt. I källaren anordnades dockteater för dem med barnasinnet kvar, mycket
uppskattat.
Besöket gav mersmak.
Antero Tikkanen

Tacksamhets och
Tillitsmanifestation
I samband med vårt tillitsbyggande arbete i Järvaregionen framkom önskan och iden
om att göra en tacksamhetsmanifestation för blåljuspersonalens arbete i denna region – polisen, brandkåren och ambulans. De har en tuff och ofta otacksam arbetssituation. Vi dryftade frågan – ser du blåljusen som vän eller fiende? med ambition om
attitydförändrade insatser till att främja positiv syn på blåljusens arbete. Vidare att
också uppskatta tillitsbyggande arbete som görs av andra parter såsom fryshuset i
Husby. Framför allt de som är i arbete med ungdomar/unga vuxna.
Så i dessa mörka novembertider ordnade vi ett samtal och adventsförberedande
pyssel där vi på kort varsel ändå lyckades samla deltagare från ungdomar/fryshuset,
polisen och civilsamhället/föreningar verksamma på orten. I vårt korta samtal framkom önskemål från såväl polis och ungdomar att få tillfälle för ytterligare samtal.
Det är känsligt för ungdomar i gängrelaterade omständigheter att hitta legitima
tillfällen för dialog med uttryckningspersonal och kanske främst polisen. Vi följde
upp med flera idéer och frågor som tex att samla goda exempel på tillitsbyggande
från hela landet som skulle kunna spridas och kunskapsförmedlas via en hemsida
och nå uppmärksamhet och medial spridning genom upprättandet av ett (årligt?)
pris. Sammanlagt fördelades denna gång 23 ljusstakar och tacksamhetsbetygelser till
aktörer företrädande polis, brandår, ambulans, fryshuset i Järvaregionen.

Full version se hemsideslänk.
Nik Dahlström

Ny visuell profil!

Vad menar vi med “Change” förvandling?

Initiatives of Change kommer i början på året
genomgå en ansiktslyftning i fråga om logga
och design på nätet och trycksaker. Under
50-årsjubileumet av Asia Plateau (IofC India)
i januari 2018 lanseras också gemensamt den
nya loggan vilket vi nu förannonserar här.

Min första erfarenhet av förvandling kom för 50 år sedan under en konferens 1967 på
Lundsberg. Efter att ha vakat en hel natt med uppgiften att rannsaka mitt liv i ljuset av
fyra absoluta moraliska normer (ärlighet, renhet, osjälviskhet och kärlek) hade jag på
morgonen ett djupt samtal med den person som uppmuntrat mig till att komma. Detta
samtal blev en omtumlande erfarenhet. Jag var ganska inbunden och insnärjd i olika
föreställningar om mig själv som jag ansåg att ingen riktigt förstod. I detta ärliga samtal
om mörka hörn i bådas våra liv förstod jag att vi var ganska lika. Det var en kolossalt
frigörande erfarenhet som gjort att jag stannat kvar i rörelsen under 50 år av upp- och
nergångar.
Nu, 50 år senare, har jag en ny erfarenhet, ett nästa steg. Vi hade indiskt besök av
MRA- veteranen Amit Mukherjee, som jag lärde känna för många år sedan i Indien.
Han berättade nu inlevelsefullt om olika erfarenheter han haft av att följa sina stillastundstankar. Det krävdes ibland mod att följa dem men ganska mirakulösa saker har
kommit ut av det. Rörelsen har i Indien haft en utveckling på sistone påminnande om det
som skedde i Europa under Frank Buchmans tid. Många människor gjorde personliga
erfarenheter som förändrade deras liv.
Amit berättade när han besökte oss i Göteborg att han i Stockholm hade besökt samma
person som jag hade mitt viktiga samtal med för 50 år sedan. Tanken kom då till mig
att jag kunde ha ett nytt samtal med honom.
Denna enkla tanke har haft en dramatisk effekt på mig. Jag har inte ens fullföljt den
ännu, men jag har märkt påverkan på flera sätt. Det kändes som en bekräftelse på en ny
slags medvetenhet. Nästa gång jag är i Stockholm skall jag ha detta samtal.
Vad är då det centrala inom IofC? Vi har dessa grundpelare: moraliska normer och stilla
stund. Ibland har jag betraktat det som ritualer att upprätthålla. Min nya erfarenhet har
påmint mig om att det finns en inre röst som visar mig vad nästa steg är i min utveckling.
Alla har denna möjlighet till att lyssna till den inre rösten oavsett vad man väljer att kalla
den. Ibland hörs den inte när man försöker lyssna, men den kan komma med oväntade
tankar vid andra tillfällen. Man kan behöva träna upp sig för att höra den. Här har de
moraliska normerna sin uppgift. Genom att reflektera över dem kan man träna upp känsligheten till att uppfatta vad den inre rösten säger. Lydnad gör att rösten blir starkare.

Så från och med 2018 kommer denna vara
vår officiella logotyp efterföljt av en del
förändringar på webben. Hemsidan kommer
också under året att bli mer mobilvänlig.
Nik Dahlström

Mångfaldsfestival
Kulturumteatern
Sigtuna 21 oktober

Full version se hemsideslänk.
Antero Tikkanen

Grannskapsbygge ”Fred börjar i hemmet”
Arrangerades i kulturens tecken tillsammans
med George Grahams foundation. En fin
lång dag och första gången den genomförs i
Sigtuna kommun. Inte så många i publik men
spännvidden i mångfalden var desto större.
Från ålder 7-70, många olika kulturer och
medverkande med funktionsnedsättningar.
Musik, sång, dans, paneldebatt, workshop,
föreläsning, mat från olika kulturer mm.
Föreläsningarna under dagen avslutades med
en storbandskonsert och mångfaldsshow med
dans och musik från många olika kulturer.
Iofc medverkade genom Nik Dahlström,
Malin Rydesjö och 8 ungdomar från Sigtuna
kulturskola som genomförde en 90 min uppskattad workshop i triangeldrama.
Nik Dahlström
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Kort rapport från workshop på Fryshuset i Husby. Syftet med Grannskapsbygget är att
nå flera boende i området Järva att delta för att öka engagemanget och delaktigheten i
regionen men också att nå hela Stockholmstrakten. Bahai samfundet som firade 200års jubileum var huvudarrangör tillsammans med ’Kvinnor Kokar Ihop’, Fryshuset i
Husby , körer som Tensta Gospel och Gränslösa röster mm.
Vid vår workshop om ’Fred börjar i Hemmet’ var tolv deltagare, som kom och gick lite
under mötet. Flest män, få kvinnor och unga.
Vi gick laget runt för att höra vilka associationer deltagarna hade på ämnet. Det visade
sig att de allra flesta insåg att fred i hemmet och samhället börjar med den inre friden.
Mår jag bra och kan hantera mig själv, då ställer jag inte till det så mycket för andra.
De flesta i rummet var ganska nya svenskar. Den svenska kulturen är “lugn” om man
jämför med andra delar av världen där konflikter och krig är mer vanliga.
Men ett problem, just kopplad till titeln, är att könsrollerna fortfarande är ganska
fast. “Metoo-fenomenet” i världen gäller i högsta grad även Sverige och de “gamla
svenskarna”. Det finns en spänning mellan könen som gör att svensk arbetsmarknad
fortfarande är ganska könssegregerad. Det gäller alltså inte bara Järva, Rosengård eller
Södertälje. Vidare blir fortfarande relativt få kvinnor chefer i det “jämställda Sverige”.
Fred börjar i hemmet är alltså en väldigt aktuell fråga. Hur är man och kvinna mot
varandra? Hur fostrar vi pojkar? Hur fostrar vi flickor? Varför en sådan skillnad? Vi
reflekterade över att så få kvinnor sökte sig till detta tema. Vi har olika förväntningar
på varandra och vi har en lång väg att gå - tillsammans!
Rishabh Khanna

