Är iS! ett politiskt parti?
Nej, men vi vill gärna utveckla det politiska samtalet i hela samhället. iS! bidrar till att samutveckla det goda
samtalets väg. Oavsett valutgång, så behöver flera partier kunna samarbeta bättre med andra – och inom sitt eget
parti. Annars kan inte beslut beredas på ett sätt som går att genomföra i praktiken.
Vad innebär det?
iS! för dialoger med samhällsvisioner. Vi inspirerar både medborgare och politiker till ett högre engagemang i
den fortsatta utvecklingen av demokratin. Almedalsveckans arrangör vill att vi presenterar oss där som
”Almedalens goda samtal – samhällets kärna är samarbete”.
Var ligger ni på vänster-högerskalan?
Vi vill bidra till att den förenklingen försvinner genom att fokusera på sakfrågornas komplexitet och de praktiska
lösningarna. iS! välkomnar personer från alla åtta riksdagspartier, politiker som väljare. Vi tror att morgondagens
samhälle har betydligt större erfarenhet av mångfald och att det därmed blir mer inkluderande. iS! är varken
höger eller vänster, brunt, rosa eller grönt.
Miljöfrågor?
Den som lyssnar till internationell forskning, FNs klimatpanel och tittar i statistiken över klimatets utveckling –
förstår att vår livsstil påverkar klimatet negativt. Vi vill skapa ett hållbart samhälle ur alla perspektiv.
Var finns ni?
I Götaland och Svealand har vi aktiviteter sedan 2012. iS! startade i Lund och har spritt sig upp till västkusten
och Mälardalen, än så länge. Digitalt sett har vi samutvecklare även i norra Sverige. Almedalens goda samtal är
som sagt vår rubrik under Almedalsveckan.
Hur många är ni?
Vi är 750 medlemmar i FB-gruppen iScafé!
Hur många vill ni bli?
Det viktiga för oss är att påverka det politiska samtalet. Det som ges uttryck av media, det som förs i regering
och riksdag, kommun och landsting. Men framför allt det som förs mellan dig och mig.
Dig och mig?
Alla är politiker, menade Aristoteles. Så fort du umgås med en annan person i ett samhälle, så påverkar du
personen och hens beteende. Vanliga människor utvecklar vardagsdemokratin genom att förstå sin roll som
medborgare och att den har betydelse. Att inte bara, eventuellt, rösta var fjärde år.
Vad är då er linje?
Att fördjupa och sprida demokratisering och gemenskap i samhället, samt att vara mer öppen med de stora och
svåra frågorna i livet. Som att se samhällets skiljelinje mellan människa och natur, och mellan mig själv och
andra. Idag förbrukar vårt ego naturen, utan att lyckan ökar i samhället.
Vad beror det på?
En del menar att det beror på att det finns en vattendelare även inom oss människor. Den mellan huvud och
kropp. Att vi lever i huvudet och har förlorat kontakten med vår sanna natur. Tänkandet har isolerats från
varandet. Vi är mentalt någon annanstans och är inte riktigt närvarande. Mitt i välfärden utlöses dagligen, kanske
lite i onödan, samma typ av stresshormoner som hjälpte våra förfäder att överleva fysisk fara…
Varför skulle jag ha tid att engagera mig här?
Det skulle förmodligen ge till mycket tillbaka i form av personlig utveckling, en ökad känsla av sammanhang
och mening i livet. Det är berikande att ge. Här får du ett sammanhang där människor lyssnar, vill samutveckla
och är intresserade av vad du kan ge!
Har ni gjort något avtryck i samhället?
46 event under Almedalsveckan 2014, tusen besökare. SVT och annan media har tagit intryck av oss, liksom
politiker från alla riksdagspartier och i ett tiotal kommuner.
Ett hundratal iScaféer! har genomförts i Skåne och Stockholm. Under ett strukturerat dialogvärdskap får
deltagaren där prova på ett gott samtal på ett inspirerande tema.
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