Årskonferens 2017
Det lyssnande samhället - vad är det?
Vi gick igenom principerna för detta ursprung till iS! - manifestet från grundarna, nu aktuellt med det danska
partiet i Folketinget, Alternativet, och dess svenska motsvarighet Initiativet. Kanske ska vi till och med byta vår
"byline" Det goda samtalets väg - mot Det lyssnande samhället?
Uppföljning av Almedalen 2017 på Samtalsgården i Visby
Vi som var där gav exempel från våra absoluta höjdpunkter och de var många! Vi är unika och vi hade
fantastiska iScaféer! med totalt 700 aktiva deltagare!
iS! i relation till Initiatives of Change och Initiativet?
Närvarande upplevde relationerna som naturliga och ömsesidigt stärkande som en del av en ny folkrörelse. Vi
har kraftfulla "applikationer" där de tre initiativen sammanfaller redan: Fryshuset, Almedalsveckan och
samtalet/dialogen som vägen! Vi fortsätter alltså dessa informella samarbeten mellan de tre verksamheterna.
Detta kan ses som "opolitiskt" även med Initiativet då den rörelsen handlar om att skapa en helt ny politisk
kultur - baserad på ett lyssnande samhälle.
Ska vi satsa på Politikerveckan i Järva och/eller Almedalsveckan 2018?
Både och! Vi har möjligheten att påverka Politikerveckan i Järva åt dialoghållet. Vi kan även bidra med att få
fler från Orten att delta. Och Almedalsveckan vill ingen släppa. Möjligen hitta en mer central plats i Visby.
Teman för iScafé! i höst och vår?
Marina samlar dialogvärdar för att ta fram olika teman som intresserar fler att komma! Hat, Svenskhet, Skam,
Rädsla, Religionsfobi osv
Annat som kom upp under mötet
•
•
•
•
•
•

iS! gör en ansökan till Arvsfonden tillsammans med Fryshuset och några andra ideella föreningar på
temat Inre frid, yttre fred.
Eventuellt gör iS! en ansökan, tillsammans med Kista Folkhögskola och IofC, till Migrationsfonden för
att hjälpa asylsökande.
Rishabh informerade om aktiviteter i Indien som skulle kunna passa oss. Och om handledarutbildning
för att på nya sätt integrera asylsökande och migranter med med etablerade europeer.
Marina informerade om Karin och hennes resa till en "Eco Village" i Tyskland där de observerade och
dokumenterade storgruppsprocesser inom ramen för LiFT-projektet.
Per informerade om att det finns tre platser till "Sommarskolan" i Österrike juni 2018, som avslutar
LiFT.
Janne drog igång på idén att iS! ska utveckla en dialogvärdskapsutbildning baserad på David Bohm
(Bohm Dialogue is a freely flowing group conversation in which participants attempt to reach a
common understanding, experiencing everyone's point of view.)

Sedan kalasade vi på Café Saturnus med tonfisk, omelett och en läcker pasta. Kardemummabulle och dubbel
espresso till somliga ;)

