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- för moralisk och andlig förnyelse

MOUNTAIN HOUSE i den lilla alpbyn Caux 700 m ovanför Genèvesjön i
Schweiz har under ett par månader i sommar, liksom varje år sedan 1946,
varit mötesplats för människor från hela världen. Då äger konferenser med
olika fokus rum där. Syftet med konferenserna är att överbrygga de klyftor av
misstro som utmärker så många relationer i världen och skapa förtroende.
F.H.Wetterfors

Mohamed Sahnoun, algerisk diplomat som särskilt arbetat för FN i Afrika
uttryckte det så här: ’Agendan i Caux är att läka det förflutnas sår, förlåtelse,
försoning och att ta itu med grundorsakerna till konflikter’. Det här numret av
Utsikt-Insikt är ägnat åt olika delar av sommarens konferensserie, så som
olika deltagare från Sverige och Norden upplevt dem.
Mountain House, Caux

”Platsen där hjärnan möter hjärtat”
Så beskriver Ivan Eriksson, Arvidsjaur sitt möte med Caux och fortsätter:

är same från Arvidsjaur, som
J agär centralort
i det skogssamiska
området av Sápmi i södra delen av
Norrbottens län i Sverige. Under
en stor del av mitt liv har jag arbetat genom projekt och genom ideellt arbete för samerna. Mina tankar har ofta rört vid vårt framtida
samiska samhälle och hur det
kommer att se ut. Mina egna ambitioner om ett utvecklat samiskt
samhälle har inte avgett något
större uttryck inom den samepoli-

tiska världen.
Första gången jag hörde talas om
Caux i Schweiz, var när jag mötte
Lennart Sjögren för gången och
det är cirka fem år sedan. Det var i
samband med att vi skogssamer i
A r v i d s j a u r
f i r a d e
”Storstämningshelg”, som är en
samehögtid sista helgen i augusti
månad varje år. Lennart Sjögren
bjöd hem mig för samtal över en
kopp kaffe och min tanke var att
stanna en kortare stund. Vårt samtal varade i över tre timmar och jag
blev intresserad av vad han hade
att berätta om försoningsarbete
bland olika grupper av människor

Ivan Eriksson,
Arvidsjaur, th,
tillsammans
med andra
deltagare i
Global Indigenous Dialogue, urbefolkningarnas
konferens i
Caux. I mitten
Ray Minniecom från
Australien
T Buehler

runt vår jord.
Jag började lära känna IofC, Initiatives of Change och dess globala
arbete och historia. Det som fängslade mig mest var platsen Caux
och de konferenser som hålls där
varje sommar i konferenscentret
Montain House. Där är alla slags
människor välkomna oavsett hudfärg, trosuppfattning, personlig
läggning, politik, kultur, etc. Lennart berättade ingående om vad
organisationen arbetade för och
gav mig många berättelser om hur
förändringsarbete hos människor
har lett till att man har kunnat skapa försoning och enande bland
människogrupper i olika konfliktsituationer.
Jag fick möjlighet att åka till konferensen Tools for Change i Caux
under tiden 4-11 augusti 2007. Där
blev jag varmt mottagen av en
yngre man som hälsade mig välkommen när jag steg av vid tågstationen i Caux.
Sen började en fantastisk tid som
innebar att jag fick träffa en massa
intressanta och vänliga människor.
Jag fick lyssna till en stor mängd
av erfarenheter som berättade om

Kofi Annan i Caux:

Lyssna till urbefolkningarna
viktigare, lyssna till det som inte sägs. Försätt
dig i motpartens situation.” Han citerade ett
afrikanskt ordspråk som säger att ’Ögonen ser
vad de tror, öronen hör vad andra säger och
hjärtat känner sanningen’. ”Vi behöver alla tre”,
sade Annan. □

”Vad innebär det att vara en god världsmedborgare? För det behöver man inte vara FN:s
generalsekreterare,” sade Annan. När något
går galet i våra länder, borde vi istället för att
vänta på vad våra regeringar gör ”fråga oss
själva vad vi kan göra. … Ibland räcker det
med att en enda människa säger ’Nu får det
vara nog’ för att andra ska engagera sig”, sade
Annan vidare.
Kofi Annan besökte Caux under delkonferensen ’Verktyg för förändring’ 4 -11 augusti. I

hur man visar varandra respekt
och lika värde. Hur kärlek till
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medmänniskor får en själv att
växa. Hur man genom att verkligen lyssna och ge varandra utrymme kan samtala i försonlig anda
och hur man genom absolut ärlighet, renhet och osjälviskhet verkligen visar att man menar vad man
säger.
Gemensamma erfarenheter
Under samma tid hade GID, Global Indigenous Dialogue lagt sin
träff i Caux, och jag deltog i deras
möten och träffade representanter
för urbefolkningar från olika delar
av världen. Det var mycket värdefullt att få möta dem och få höra
deras berättelser och upplevelser.
Berättelserna jag fick höra var i
stort sett likadana, fast i olika nivåer eller faser. Vi hade blivit behandlade ungefär likadant i olika
delar av världen, det vill säga att
majoritetsfolket hade utövat en
övermakt på urbefolkningen som i
stort sett såg likadan ut.
Vad är egentligen Tools for

E. Peters

”Om vi hade lyssnat till urbefolkningarna i
världen skulle mycket av miljöförstöringen i
världen aldrig ha inträffat,” sade Kofi Annan,
FN:s generalsekreterare 1997-2007, i Caux
den 8 augusti. Han talade dagen före FN:s
Internationella dag för Världens urbefolkningar
till 380 delegater från mer än 70 länder och
fortsatte ”De har mycket att lära oss om att
leva i harmoni med naturen.”

Kofi Annan under sitt besök i Caux med
Mohamed Sahnoun, ordförande för
Initiaitives of Change-International

konfliktsituationer är det särskilt viktigt att lyssna sade förre generalsekreteraren ”verkligen
lyssna, lyssna till vad som sägs och ännu

Change för något, undrade jag innan jag kom till konferensen. Svaret består, bland annat, av mötet
med andra människor och utbytet
av tankar genom samtal och samvaro. Det pågick under veckan två
olika kurser under vart och ett av
följande fem teman: Peacebuilding, Conflict, Trauma and History, Honest Conversation and Dialogue Facilitation, Inner Resources for Change, Communicating a
Vision, Telling the Story, Mobilizing and Maintaining Networks
for Action.
Varje kurs var på 20 timmar och
jag valde att gå en kurs som hette,
Healing Trauma and Conflict
transformation under ledning av
professor Barry Hart. Det var en
av de mest intressanta kurser jag
har deltagit i och den gav mig en
stor insikt i människors olika beteenden under olika trauman i livet.
FN:s urbefolkningsdag
Bland alla de intressanta människor som jag träffade fanns Lewis
Cardinal som var president för
GID samt hans familj. Jag träffade
Ray Minniecom en aboriginledare
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från Australien och hans hustru.
Det stora mötet blev när vi fick
besök av Kofi Annan under en
förmiddag, dagen före FN:s urbefolkningsdag den 9 augusti. Han
avslutade förmiddagen med att
tala vid mötet. Ray Minniecom
ställde en fråga till Kofi Annan
om vad han ansåg att urbefolkningarnas roll var i världen. Kofi
Annan svarade att ”om världens
regeringar hade lyssnat på urbefolkningarna som har mycket att
säga oss om hur man lever i harmoni med naturen, så skulle
mycket av världens naturförstöring aldrig ha inträffat”.
Kofi Annan betonade vikten av
att i konfliktsituationer verkligen
lyssna, ”lyssna till vad som sägs
och ännu viktigare lyssna till vad
som inte sägs”. ”Put your self in
the shoes of the other”, sa han
avslutningsvis.
Mitt besök i Caux gav mig en
insikt och en tro på den anda som
sprids i Mountain House. Vi arbetade tillsammans sida vid sida
med de flesta göromål för vårt
dagliga uppehälle och glädjen
över samvaron gick inte att ta
miste på, den var äkta. Mina tankar om samernas situation i Sverige har fått föda från konferensen
och det stöd som jag känner från
Global Indigenous Dialogue och
Initiatives of Change stärker mig i
min tro på ett helt enat samiskt
folk i Sverige.□
Ivan Eriksson

Ivan Eriksson har varit mångårig ordförande för Samernas utbildningscentrum i

