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En tidsk rift som visar Den goda viljans energi i världen.

En tid av förändringar

I detta nummer
övergångsaktiviteter

Under rubriken Aktiviteter under en övergångsperiod har World Goodwills nyhetsbrev presenterat olika gruppers verksamhet. Som namnet
antyder betyder en övergång en förändring
från ett tillstånd till ett annat. Vi använder olika
liknelser för detta medvetandeskifte, till exempel lägga in en ny växel eller ändra ståndpunkt.
Men om vi nu går från ett tillstånd till ett annat, var har vi då varit, och än viktigare i denna
världskris, vart är vi på väg?
Alice Bailey låter oss förstå att den
övergång som nu sker, är den mellan två tidsåldrar, eller epoker, i medvetandet. Den tidsålder som nu går mot sitt slut kallar hon Fiskarnas. Den har präglat vår civilisation i cirka
tvåtusen år. Den som är på ingång kallar hon
Vattumannens. Vare sig man sätter någon tilltro till astrologin eller inte, så kan man inte förneka de omvälvande förändringar som pågår,
inte bara i det mänskliga medvetandet, utan
också i det komplexa system av relationer, som
vi kallar ’samhället’. I Fiskarnas tidsålder tenderade man allmänt att godta institutionernas
auktoritet, vare sig de var religiösa, politiska
eller kulturella. Men nu förändras den inställningen i riktning mot att individen själv vill
bestämma i livets viktiga frågor. Detta hänger
ihop med en tillväxt både i tillgänglig information och i människosinnets förmåga att
absorbera och på ett intelligent sätt praktiskt
tillämpa informationen. Bådadera beror på att
den breda massan får utbildning. Naturligtvis är inte förändringen problemfri. Ett blint
förkastande av auktoriteter är lika fel som ett
blint accepterande, och något som kan leda
till ett beteende som skadar samhällssystemet
i dess helhet. Det kanske tar tid för de omstörtande verkningarna av denna omfattande

intelligensutveckling att lugna ner sig, men
slutresultatet bör bli positivt. Den breda massan blir mer i stånd att förstå de komplicerade
problem som mänskligheten står inför, och
kommer att hitta kreativa lösningar.
Samtidigt som allt fler utvecklar sin
intelligens äger en ytterligare utveckling rum
hos dem som redan övat upp sitt tänkande. De
visar en allt starkare längtan att arbeta tillsammans med likassinade i samordnade grupper
för att realisera sin vision om en bättre värld.
Den enorma explosionen av antalet ngo:er sedan början av 1900-talet belyser den trenden.
Och fastän många av dessa grupper från tid
till annan och i varierande grad har opponerat
mot status quo, så är ändå ett huvuddrag att
de inte definierar sig enbart genom att stå i
opposition. Det viktiga är att få förverkliga en
positiv framtidsvision.
De grupper som vi berättar om i detta
nyhetsbrev representerar ett helt spektrum
av olika synsätt, från de rent visionära, via tränings-och utbildningsprogram, ner till faktiskt
förverkligande. Varje fas är nödvändig för att
målen ska kunna förverkligas och människors
vardag förbättras. Man kan alltså se att de olika
grupperna kompletterar och förstärker varandra.
Dessa grupper och många liknande
bygger en bro från dagens problem till morgondagens lösningar. På en djupare nivå är de
exempel på det överbryggande medvetande
som behövs för att skapa en säker transport
från Fiskarnas till Vattumannens tidsålder. Alla
människor av god vilja kan hitta sin inspiration
och sitt samarbetsfält i arbetet för mänskligheten.

världstjänarens
mantra

Övergångsaktiviteter – beviset på att grupptjänandet håller på att ta form.

Redaktör:

dominic dibble
www.worldgoodwill.org

WE, THE WORLD (WTW) vill hjälpa till att
utveckla en ny tidsålder av planetärt medvetande och planetärt samvete. De arbetar för
att maximera sociala förändringar genom att
bilda globala nätverk på individ- och gruppnivå. De skapar och stödjer s.k. events och

andra verksamheter som höjer det allmänna
medvetandet och handlandet i viktiga samhällsfrågor såsom att bekämpa våld, fattigdom och ödeläggelse av naturen. Filosofin
bakom är ett holistiskt globalt synsätt för att
tackla problemen i världen. Handlandet har

som utgångspunkt att ”varje person påverkar världens
sociala, ekonomiska och miljöbetingade system, något
som i sin tur påverkar oss alla…” Syftet är att bygga upp
en storskalig rörelse driven av etiska principer, med budskapet att antalet personer som är på väg att aktivera sig
räcker till för att skapa en värld som fungerar för alla.

borgerliga rättigheter, David Krieger, som är ordförande
i The Nuclear Age Peace Foundation, Vandana Shiva, fysiker, miljökämpe och författare och Marie-Claire Cardonier Segger, som är pensionär och juridisk rådgivare åt
FN och länderna i Amerika, Afrika och Asien. WFC:s
vision är en trygg, rättvis, fredlig och hållbar värld och
dess uppgift är att lära upp opinionsbildare över hela
jorden i en policy som ska gagna framtida generationer
och deras välfärd. Vid den första kongressen, då organisationen bildades, lovade rådets samtliga medlemmar
världens barn att de skulle göra allt som stod i deras
makt för att vidmakthålla livet på jorden, i all dess skönhet och mångfald, för framtida generationer, samtidigt
som de lovade att kämpa för fred och rättvisa. De viktigaste globala utmaningar som WFC solidariserat sig
med kan anteckas under de tre rubrikerna: Miljö, Sociala
frågor och Ekonomi och politik. Man vill att WFC:s hemsida ska bli ett multimediacentrum för information om
olika program för att reformera världen. Initialt ligger
fokus på klimat och energi – vi måste transformera de
globala energisystemen och satsa på att producera ren,
säker, förnybar och decentraliserad energi. Samtidigt
måste vi minska de totala globala efterfrågan på energi.
WFC stödjer aktivt befintliga politiska lösningar, som har
betydelsefull påverkan på alla dessa aspekter, och de vill
skapa strategiska nätverk mellan de som vill agera för en
sådan energirenässans. Andra ämnen man tänker ta
upp i klimatkampanjen är: hållbara städer, dito livsmedelssystem, bevarande av regnskogar och skapandet av
ett internationellt organ för alternativ och förnyelsebar
energi. WFC KidsCall online Forum uppmuntrar ungdomar till medverkan och diskussion om de viktigaste globala utmaningarna. Gå gärna in på hemsidan www.
worldfuturecouncil.org och läs mer. World Future Council, Box 11 01 53, D-20401 Hamburg, Tyskland; tel: +49(0)-40-3070-914-0; fax: +49-(0)-40-3070-914-14; e-post:
info@worldfuturecouncil.org

WTW förutsätter att den globala transformationen startat på åtminstone två avgörande sätt – för det
första genom att många människor märkbart engagerat
sig för att göra världen till en bättre plats och för det
andra genom tanken att världen går från en härskarmodell till en samverkansmodell.
Det finns massor av exempel på WTW:initiativ,
bland annat en årlig världsomspännande kampanj för
fred och stabilitet – elva dagar av global enhet den 11
–21 september. Sedan 2006 har man ordnat mer än 700
evenemang i mer än 60 länder; En webbkampanj för
freden ”10 million clicks for peace” har som syfte att samla
in pengar till flyktingar och fredsutbildning. Desmond
Tutu, Arun Gandhi, Deepak Chopra och många fler står
bakom kampanjen; Man har backat upp Campaign 2020,
som är ett världsomspännande socialt företag, med
många ngo:er, företag, statliga organisationer och
massor av människor involverade, som vill skapa en
stark och hållbar jord senast år 2020; Your Voice matters
(Din röst gör skillnad) - som är internetbaserat bjuder på
en blandning av kändisar och ursprungsfolk som vill
väcka medvetenheten i en mängd frågor, och som är
starkt intresserade av att försöka besvara dem. Och We,
The World Feature Length Film and Coordinated Campaign – en storslagen historia om hur en ung kvinna
inspirerar världen till att gemensamt handlande för att
få slut på fattigdom, miljöförstöring och krig. Dessutom
höll man i samarbete med FN:s Communications Coordination Committee och andra grupper en global kampanj
Global Water Awareness & Action Campaign som uppmärksammade Världsvattendagen den 22 mars 2009. Ni
kan få mer information om ovanstående och andra
events genom att gå in på hemsidan www.wetheworld.
org. e-postadressen är info@wetheworld.org. Vill ni
skriva ett vanligt brev går det bra under adress We, The
World, 211 East 43rd St. Suite 710, New York, NY 10017,
USA eller ringa +1-212-867-0846

l l l
TED står för teknologi, underhållning, formgivning,
(eng. Technology, Entertainment, Design.) Syftet med
organisationen är energispridning. Idag är TED en
mångfacetterad global community som vill hjälpa folk
till en djupare förståelse av världen och därigenom
skapa en bättre värld för alla. TED jobbar efter tre linjer:
två årliga konferenser, utdelande av TED-priset och föredrag på deras på deras hemsida. En konferens hålls i
Kalifornien, närmare bestämt i Long Beach, och mer än
tusen personer brukar delta, från en mängd olika specialiteter: ett femtiotal föredragshållare får 18 minuter på
sig att presentera nya, tankeväckande idéer – totalt tar
detta fyra hela dagar. Den andra konferensen kommer
att hållas för första gången detta år i Oxford. TED-priset
delas årligen ut till tre personer som får 100 000 dollar
var för exceptionella insatser, men också, och kanske
viktigare, är att de får berätta hur de vill förändra världen. Deras önskemål försöker därefter TED omsätta i

l l l
Jakob von Üxkull väckte redan år 2000 tanken på att
skapa en global partipolitiskt obunden rådsförsamling
av kloka äldre personer, tänkare, föregångsmän och
unga ledare. Tanken realiserades 2004 i form av WFC
(World Future Council). Det är ett internationellt forum
bestående av femtio ytterst respekterade personer –
forskare, förkämpar för mänskliga rättigheter, miljöaktivister, konstnärer och politiker. Pauline Tangiora,
församlingsäldste för Nya Zeelands maorier, Hafsat
Abiola från Nigeria, förkämpe för mänskliga och med-
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praktiska projekt. Som exempel tar vi religionsforskaren
Karen Armstrong, som fick priset 2008. Hon ville få hjälp
att skapa, lansera och sprida en Charter of Compassion
(Medkänslans stadga) kreerad av ledande inspiratörer
från de tre monoteistiska abrahamitiska religionerna,
den judiska, islamiska och kristna och baserad på de
grundläggande principerna universell rättvisa och respekt.” På TED:s hemsida finns en blogg för detta önskemål, där man uppmuntras till att organisera
värvningskampanjer för att för att få ihop en grupp av
tolv andliga ledare som ska arbeta fram denna Charter of
Compassion, och medverka i FN:s Alliance of Civilizations
(FN initiativet Alliance of Civilizations höll i dagarna sin
andra konferens sedan starten 2005. Alliance of Civilizations syftar till att skapa en tvärkulturell dialog och förståelse mellan kulturer i allmänhet och överbrygga klyftorna
mellan väst och islam i synnerhet. 84 länder och 17 frivilligorganisationer var på plats. Från Sverige deltog bland
andra utrikesminister Carl Bildt samt tre representanter
från Svenska muslimska fredsrörelsen.) och för att skapa
en lättfattlig tvåsidig broschyr av ”stadgan”. Genom
värvningskampanjen vill man få tusentals religiösa
ledare att säga ’ja’ till och skriva under stadgan och därigenom ge offentlig röst åt den. De övriga pristagarna år
2008 var Neil Turok, kosmolog och grundare av ett institut för utbildning av afrikaner i högre matematik och
naturvetenskap. (Han är själv född i Sydafrika) och Dave
Eggers, författare, filantrop och skapare av bl.a en författarsmedja för ungdomar.

utmanande uppgifterna för mänsklighetens bästa ofta
är omöjligt att sätta etikett på. Bland 2008 års pristagare
kan vi nämna Krishnamammal och Sankaralingam
Jagannathan, som är djupt hängivna Gandhis vision om
social rättvisa och hållbar mänsklig utveckling i Indien,
Amy Goodman, oberoende politisk journalist som startade Democracy Now - det snabbast växande, oberoende nyhetsprogrammet i USA, Asha Hagi som ägnar
sitt liv åt fred och försoning i Somalia och slutligen gynekologen Monika Hauser som grundat kvinnorättsorganisationen Medica Mondiale. Hon är outtröttlig i sitt
arbete för att hjälpa kvinnor som utsatts för sexualiserat
våld av värsta slag i några av världens mest omänskliga
och grymma länder, samt i sin kamp för deras rätt till
socialt erkännande och gottgörelse”. Medica Mondiales
målgrupp är kvinnor som utsatts för sexuellt våld i samband med militära konflikter. Organisationen jobbar
både med att stötta drabbade individer och med övergripande arbete för att stärka kvinnors rättigheter.
Helt nyligen kom ett nytt projekt från denna
politiskt oberoende välgörenhetsstiftelse nämligen The
Right Livelihood College, (RLC) under egid av Malaysias
förnämsta universitet, Universiti Sains Malaysia (USM).
Skolan erbjuder kurser som uppmuntrar och motiverar
pristagarna att sprida sin kunskap och kompetens vidare
till den yngre generationen. I all synnerhet kommer RLC
dels att se till att pristagarnas kunskaper blir tillgängliga
för alla, dels hjälpa pristagarna med deras olika projekt
så att de kan utvecklas, effektiviseras och bli empiriskttillgängliga, men man vill även knyta samman den globala communityn av pristagare för att de ska kunna nå
sina gemensamma mål. Man vill främja de mest framgångsrika lösningarna på akuta globala problem genom
att utveckla informations-, kommunikations- och utbildningsverksamhet inklusive internetbaserat undervisningsmaterial, möten, nätverkande och internship
(övers. anm. ett internship kan beskrivas som en mer
kvalificerad form av praktik. Längden brukar vara ett par
månader och sker ofta sommartid.) och forskningsstipendier samt aktiv sammanlänkning av likasinnade
institutioner som utvecklar program i Right Livelihood
Award Foundations anda.

Du kan själv gå in på TED:s hemsida och mejla in
dina favoriter, föredrag, namn på personer och/eller
intressanta ämnen. Genom att andra får ta del av dem
hjälper du till att sprida goda idéer. Du kan också medverka och bidra med egna tankar i ett diskussionsforum.
Du kan också ordna ett TED-möte på jobbet eller i någon
grupp eller liknande, och initiera en diskussion om
något av föredragen, som sprids under Creative Commons license [Med Creative Commons’ gratis redskap kan
författare, vetenskapsmän, konstnärer och undervisare
enkelt markera vilka friheter deras verk ska ha. Använd CC
för att ändra dina upphovsrättsvillkor från ”Alla rättigheter
förbehålles” till ”Några rättigheter förbehålles”] Dessutom
kan man dela med sig av idéer och inspirera folk över
hela jorden, och ibland med inbjudan att tala vid en
TED-konferens. För mer information gå in på www.ted.
com. TED Conference LLC, 55 Vandam Street, 16th Floor,
New York, NY 10013, USA; tel: +1-212-346-9333; fax:
+1-212-227-6397

Skolans rektor, professor Anwar Fazal, bekräftar
att man planerar att inkludera föredrag av pristagarna,
stipendier och internships, internationella kurser, en
bokserie ”The Alternative Nobel Prize”, dokumentärfilmer och s.k. aktionsdagar för att uppmärksamma Förenta nationernas olika dagar, såsom FN:s biologiska
mångfaldsdag, världsfredsdagen och världshälsodagen.
Gå gärna in på hemsidan för att få mer information:
www.rightlivelihood.org/college.html ; Anwar Fazal, The
Right Livelihood College, c/o Centre for Policy Research
and International Studies (CenPRIS), Universiti Sains
Malaysia, 11800 USM, Penang, Malaysia; tel: +60-46532042, 6532047; fax: +60-4-6584820; epost: college@
rightlivelihood.org

l l l
Right Livelihood Award, även kallat alternativa nobelpriset instiftades 1980 av Jakob von Üxkull. 133 personer från 57 länder har hittills fått priset. Right Livelihood
Award har, till skillnad mot nobelpriset, ingen kategoriindelning. Man menar att det mest inspirerande och
anmärkningsvärda arbetet för att klara de mänskliga
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AVAAZ.org är en ny internetbaserad rörelse. Den har en
enkel demokratisk uppgift: den vill överbrygga gapet
mellan den värld vi lever i nu och den värld de flesta
skulle vilja leva i. Internet och annan teknologi har
ändrat våra kommunikationsmönster. Nu kan människor ha kontakt med varandra och vara mobiliseras som
aldrig förr. Enligt Avaaz [Avaaz betyder “röst” på många
språk i Asien, Mellanöstern och Östeuropa ] är uppkomsten av en ny politisk modell, ett nytt politiskt mönster,
som bedrivs på internet en starkt verkande kraft för förändring. Den knyter samman människor över gränserna,
och utgör en motvikt mot bristen på demokrati under
globaliseringprocessen, där beslut ofta fattas av politiska eliter och oansvariga styrelser, snarare än uttrycker
uppfattningarna och värderingarna hos världens folk.
Det viktigaste i denna community är e-postlistan (finns
på 13 språk), som förmedlar viktiga meddelanden och
manar till handling genom att snabbt para ihop den
knappa tid och de små penningsummor de har till en
stark kollektiv kraft. På några få timmar kan man skicka
hundratals meddelanden till politiska ledare i olika
frågor såsom om klimatförändringarna, folkmord eller
terroristattentatet i Bombay. Ett exempel på Avaazcommunityns kollektiva agerande sågs i december förra
året, när mer än 175 000 personer från 192 länder,
undertecknade en petition om EU:s klimatpaket. Dessutom bekostade små gåvor oberoende opinionsundersökningar i Tyskland, Italien och Polen som visade på en
enorm majoritet till förmån för en stark klimatpolitik
trots den ekonomiska nedgången. Även för krisen i
Kongo reagerade Avaaz med annonser, opinionsundersökningar, briefingar och en symbolmättad protest till
stöd för en fredsbevarande EU-styrka. Mer information
om Avaaz och alla deras större kampanjer kan du få på
www.avaaz.org; Avaaz Foundation, 857 Broadway, 3rd
floor, New York 10003, USA

och stadsregioner. Inspirationen kommer från ett mångfaldigt urval väletablerade ekobyar och tillfälliga urbana
hållbara centra.
I GEESE-mötet i Thailand 2007 deltog pedagoger från 13 olika nationaliteter som arbetade med idéer
såsom att sprida budskapet om s.k. low impact [övers.
anm. går ut på ett boende i samklang med naturen] och
koldioxidneutral verksamhet över hela klotet. EDE har
pilotprojekt i miljöer så vitt skilda som staden Sâo Paolo,
en israelisk ökenkibbutz vid namn Lotan och den andliga ekobyn Findhorn i nordöstra Skottland. På mötet
gav dessa centra tillsammans med Tamera Ecovillage i
Portugal, Ithaca i staten New York, Instituto Tonantzin
Tlalli i Mexiko och Sarvodaya på Sri Lanka presentationer av sina egna pilotprojekt för EDE under 2006.
EDE:s verksamhet kan bäst illustreras med några
exempel: Lotan berättade om sina erfarenheter av permakultur1 och ett ekologiskt levnadssätt och om deras
tioveckorskurs där plantering och skörd, skapande av
sopåtervinningssystem och byggande av lerhus. Findhorn erbjöd en intensivkurs på en månad som kombinerade de unika samhälls- och andliga metoder som man
utvecklat på Findhorn med praktiska upplevelser av ett
lokalt genuint liv och ekologiska designprojekt. Dessutom erbjöd programmet utbildning av utbildare. Man
använde sig av en empirisk inspirerande approach och
dagliga meditationer för att utforska förändring i den
kulturellt förhärskande världens synsätt, liksom medverkan i undervisningen. I São Paulo hölls kurserna i EDE:s
regi veckoslut och kvällar under en period. 100 stadsbor
som arbetade i kommunen eller var intresserade av de
komplexa utmaningar som urban hållbarhet skapar.
Många deltagare var i kunde därefter ta med sig det de
lärt sig och direkt applicera det på sin arbetsplats och
runtom i staden. Som exempel togs parkförvaltargruppen som deltog i utbildningen. Nu närmast tänker man
i São Paulo jobba med tonåringar, genom den offentliga
administrationen, och skapa distansundervisning och
universitetskurser. Läs mer på www.gaiaeducation.org ;
The Park, Findhorn, Forres, Morayshire, IV36 3TZ, England; tel: + 44-1309-692011; fax: + 44-1309-691301

l l l
Gaia Education, bildades 2005. Det är ett internationellt program för att utveckla kurser i att designa och
utveckla hållbara communitys. Kurserna utformas av en
grupp ekoby-baserade lärare under namnet GEESE –
Global Educators for a Sustainable Earth – och är ett officiellt bidrag till FN:s årtionde för utbildning för hållbar
utveckling 2005-2014.

l l l
I City Montessori School (CMS) i Lucknow i Indien går
fler elever än i någon annan skola i hela världen. Den
startades 1959 av ett ungt par, Jagdish Gandhi och hans
fru Bharti Gandhi. Han var en samhällsengagerad Gandhianhängare och hon barnpsykolog. Skolan har mer än
35 000 barn som får utbildning med Montessorimetoden från förskolan upp till högre utbildning och universitetsstudier och -examina. Den har 20 olika
universitetsområden, campus, spridda över staden.
[övers. anm. Lucknow är huvudstad i Uttar Pradesh med
190 miljoner inv. Det är världens folkrikaste enhet, som

Ekobyar över hela världen bidrar med värdefulla erfarenheter om och lärdomar i hur man planerar
och bygger hållbara samhällen både på landet och i
stan. Syftet är att göra kunskapen och färdigheterna tillgängliga och allmänt kända. Ecovillage Design Education (EDE) vilar på fyra grundpelare: Synen på världen,
ekonomisk planering, samhällsplanering och ekologisk
planering. Alla fyra vävs samman med de lokala förhållandena. Kursplanen är relevant för folk både från industriländerna och från utvecklingsländerna, landsbygd
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inte är en självständig stat] Nära två tredjedelar av eleverna är barn i förskolan och grundskolan från sex till tio
år. Mer än åttio procent av CMS-eleverna i högre undervisning har börjat i CMS innan de var tio år gamla. År
2002 fick skolan UNESCO:s pris för utbildning för freden.
CMS lovordas för sina ansträngningar för fred, religiös
jämvikt, tolerans och samexistens mellan barn.

www.cmseducation.org. CMS, Jai Jagat House, 12 Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh, Indien, tel +91-2638738; fax +91-263-8008, e-post info@cmseducation.org
l l l
Israel/Palestine Centre for Reasearch and Information (IPCRI) är en gemensam tankesmedja för israeler
och palestinier för att utveckla praktiska lösningar på
Israel/Palestina-konflikten. IPCRI bildades 1988 för att
främja en dialog på olika nivåer mellan Israels och Palestinas civila samhällen. I den bemärkelsen är den ett av
de äldsta brobyggarprojekten. Det är också ett av de
mycket få som överlevt Al-Aqsaintifadan med åtföljande
restriktioner för dialogen för båda parter. IPCRI grundades på principen att bli ett gemensamt partnerskap
mellan Israels och Palestinas intellektuella, akademiker,
yrkesverksamma, politiker och andra. Man återspeglar
en övertygelse att fredsskapande och fredsbyggande
likaledes måste vara en gemensam ansträngning (med
hjälp av det internationella samhället).

Skolan har en omfattande utbud av moderna
hjälpmedel för undervisnings- och fritidsändamål. Man
har t. ex. en swimmingpool, ett enormt rekreationsområde och en nybyggd aula och teaterbyggnad med 3
500 sittplatser, liksom moderna forsknings- och utbildningsresurser.
Ett av skolans mest utmärkande drag är betoningen av de båda motpolerna fromhet, och internationalism. Skolan strävar aktivt efter att inskärpa i eleverna
filosofin Jai Jagat (Seger åt världen). Den tanken ger
dem ett solidare globalt perspektiv och lär dem världsmedborgarskap. CMS utbildningssystem strävar efter
att bryta ner de existerande inskränkta nationella barriärerna och öppna upp för nya möjligheter till globalt
samarbete på alla tänkbara mänskliga områden. Man
försöker utveckla i barnen att Gud och mänskligheten är
en enda enhet liksom alla religioners enhet.

ICPRI inspireras av visionen om ”fred med rättvisa för alla parter, ekonomisk välmåga och respekt för
mänskliga rättigheter, dialog med tolerans för mångfalden – men dessa ideal kan bara bli verklighet genom
uthållighet, hårt arbete och nyktert tänkande. Orubblighet i syftet måste paras med viljan till pragmatiska kompromisser. IPCRI förenar hjärta och huvud.”

Dagliga bönesamlingar garanterar att barnen
får andlig näring, och världsmedborgarskapet inskärps i
dem genom verksamheter såsom läger, utbyte och olika
andra internationella aktiviteter som CMS ordnar varje
år för att ge barn från olika kulturer och nationaliteter en
möjlighet att träffas och uppleva varandras kulturer. Alla
CMS-aktiviteter börjar med en bön för världsfreden.
Man ordnar ceremonier för världsfreden under egid av
World Peace Prayer Society of Japan, en organisation
som har sitt huvudkontor i New York.

ICPRI:s personal är organiserad på tre enheter,
med breda arbetsområden. Enheten för strategiska analyser sköter ämnen såsom framtiden för de israeliska
bosättningarna, trygghet och säkerhet, suveränitet,
gränser, Jerusalems framtid och flyktingfrågan. Huvudsakligt fokus är nu att återskapa en fredsprocess och
utforma mekanismer för koordination och samarbete.
Miljö- och vattendepartementet har hand om frågor
såsom miljönormer/standarder inom jordbruk, miljö
och folkhälsa, vattenförorening, vattenfördelning och
utvecklande av nya, innovativa modeller för naturresursernas gemensamma förvaltning och skötsel. Slutligen
fokuserar enheten för fredsutbildning på lärarutbildning och på att utveckla läroböcker i fredsutbildning för
skolorna i Israel och Palestina.

CMS-eleverna tjänar sitt lokalsamhälle och även
sitt land, så t. ex. har de startat ECO-föreningar, varit
värdar för miljöseminarier, ordnat trädplanterings- och
städprojekt, och de har bedrivit lobbyverksamhet i delstaten för kontroll av vattenföroreningar. Inspirationen
springer ur de värderingar de fått i sin undervisning.
CMS globala påverkan kan man klart se på deras
hemsida www.csmeducation.org där man beskriver ett
stort antal internationella projekt. Ett enastående exempel är den internationella konferens av världens överdomare (The World Judiciary Summit) som äger rum i
World Unity Convention Centre i Lucknow i december
2009. Toppmötet ska ta upp behovet av en med maktmedel skyddad internationell lagstiftning och möjliggöra skapande av en internationell domstol. På det
sättet hjälper CMS till att bygga ett globalt allmänt stöd
för att garantera en tryggare värld för barnen och kommande generationer. Mer information om CMS finns på

ICPRI ansvarar också för ett forum för kreativ
problemlösning, utforskande av alternativ och skisserande av lösningar, vilket omfattar pågående och periodiskt återkommande dialoger mellan experter på olika
specialområden såsom ekonomiskt samarbete, vattenskötsel/förvaltning, miljö, Jerusalems framtid, det civila
samhället, kollektiva identiteter och företagsjuridik.
ICPRI har haft konferenser i Jerusalem, Taba, Kairo,
London, Oxford, Gaza med flera platser. Man har delat ut
forskningsuppdrag och publicerat resultaten, och man
har skapat ett bibliotek och en databas. Mer information
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finns på www.ipcri.org; IPCRI, Box 9321, Jerusalem
91092, Israel.

nisation med fokus på att ge hälsovård av hög kvalitet i
fattiga samhällen. Dess mission är både medicinsk och
moralisk och grundar sig på solidaritet, snarare än
enbart på välgörenhet. Man är inte bara intresserad av
hälsovård och socialtjänst utan är också involverad i att
lägga press på läkemedelstillverkare och att utöva
påtryckningar på och bearbeta personer som drar upp
riktlinjer för politiken. De boende på Haitis bergiga centralplatå fick hälsovård genom PIH redan 1987, men nu
finns verksamhet på andra ställen på Haiti liksom i andra
länder, inklusive Peru, Ryssland (Sibirien), Rwanda,
Malawi och USA (Boston). Budgeten är f.n. på 50 miljoner dollar. PIH har satt upp tre mål för sin verksamhet: ta
hand om patienter, mildra och eliminera grundorsakerna till sjukdom i samhället och att dela med sig av de
kunskaper man skaffat sig. PIH anser att hälsan är en
grundläggande mänsklig rättighet, inte ett privilegium.

l l l
Projektet Millenniebyar leds och verkställs av lokala
grupper i Afrika, i länder såsom Etiopien, Kenya, Uganda,
Rwanda, Tanzania, Malawi, Senegal, Mali, Ghana och
Nigeria. Långt flera än 400 000 personer deltar i detta
djärva projekt. De ger av sin tid, kunskap och andra
resurser för att projektet ska bli en framgång och relevant för de lokala villkoren. Millenniebyprojektet bygger
på slutsatserna i FN:s millennieprojekt och inspireras av
kunskaperna, policyn och planerna för The Earth Institute, Millennium Promise och FN:s utvecklingsprogram.
Helt avgörande för om man lyckas är att man går efter
principen att möjliggöra för samhällena att gå i bräschen för sin egen utveckling. För att försäkra sig om det
måste de ge en avsevärd del av sin egen tid, kunskap
och andra resurser. Eftersom millenniebyprojektet är en
investering i arbetet för att för alltid få slut på den
extrema fattigdomen förstärker millenniebyarna sina
lokala regeringar och institutioner för att dessa ska
kunna förbereda och genomföra åtgärder i samhällena
ifråga. Detta är nödvändigt om utvecklingen ska kunna
bli hållbar och samhällena självförsörjande.

PIH bygger sin verksamhet på fem grundprinciper: tillgång till primärvård i ett samhälle, fri tillgång till
primärvård och utbildning för fattiga; ett vitalt samarbete mellan samhället och läkarmottagningen. PIH
arbetar genom sina medarbetare i samhället och inriktar sig på de grundläggande sociala och ekonomiska
behoven. Det resulterar i en förbättrad tillgång till mat,
bostäder, rent vatten, renhållning och sanitära anläggningar, utbildning och ekonomiska alternativ. Servicen
till de fattiga sker alltså via den offentliga sektorn, vilket
garanterar en allmän och fortlöpande tillgång till primärvård. Nedanstående exempel illustrerar en del av
det arbete PIH utför:

Projektarbetarna tar hjälp av nyare vetenskapliga och teknologiska framsteg för att skapa och underlätta för hållbara, communityledda aktionsplaner som
skräddarsys för byarnas specifika behov och utformas
för att nå FN:s millennieutvecklingsmål. Enkla lösningar
såsom att tillhandahålla högavkastande utsäde, gödningsmedel, läkemedel, dricksvattenbrunnar och materiel för att bygga skollokaler och läkarmottagningar är
effektiva vapen för att effektivt bekämpa extrem fattigdom. De understödjer och ger näring, så att samhällena
kan gå in i en ny tidsålder av hälsa och gynnsamma
alternativ. Förbättrade tekniker och metoder inom t.ex.
skogsbruk och lantbruk, utvecklande av insektsdödande medel i trädgårdssängar och floder, antiretrovirus, internet, GPS och geografiska informationssystem
berikar denna process.

Zanmi Lasante (betyder Partners in Health på
kreolfranska) på Haiti är PIH:s flaggskeppsprojekt, där en
liten läkarmottagning har växt ut till ett samhällsmedicinskt komplex: 104 sängplatser, ett fullt utrustat sjukhus med två operationssalar, sjuksalar både för vuxna
och barn, en infektionsklinik, en poliklinisk mottagning,
en kvinnoklinik, ögonklinik och allmänmedicinsk dito,
ett laboratorium, ett apotek, en Rödakorsblodbank,
röntgen och ett dussintal skolor. ZL har också expanderat sin verksamhet till åtta andra platser på Haitis centralplatå och även utanför denna. Idag rankas ZL som en
av de största ickeoffentliga läkarmottagningarna på
Haiti – och den enda som tillhandahåller en mångsidig
primärvård till alla oavsett betalningsförmåga, vilket
innebär till mer än en halv miljon utfattiga boende på
den bergiga centralplatån.

Under en femårsperiod ska communitykommittéer och lokala regeringar skapa resurser för att gå
vidare och utveckla en solid grund för hållbar utveckling. Mer information finns på www.millenniumvillages.
org; e-post trowbridge@ei.columbia.edu; tel +1-212854-9485 (mejladressen och telefonnumret är till Erin
Trowbeidge); The Earth Institute vid Columbiauniversitet, 405 Low Library, MC 4335, 535 West 116th Street,
New York NY 10027, USA

På senaste tid har Malaria Net Challenge samlat
in pengar till 10 000 moskitnät – ett billigt och effektivt
sätt att skydda mot malaria – detta som ett svar på orkanernas härjningar på Haiti 2008.
Inshuti Mu Buzima (”Partners in Health” i kinyarwanda, som är Rwandas nationalspråk) är det första PIHprojektet i Afrika. Det startade våren 2005 på inbjudan

l l l
Partners in Health (PIH) är en icke-vinstdrivande orga-
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av den rwandiska regeringar. Genom att föra ut PIHmodellen för hälsovården till Afrika vill projektet vara en
lösning för att komma tillrätta med den tilltagande
krisen för den globala hälsan. Inshuti Mu Buzima (IMB)
ger sig i kast med denna utmaning som en del av ett
innovativt samarbete mellan starkt hängivna offentliga
och privata organisationer, omfattande det rwandiska
hälsoministeriet, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria och Clintons HIV/AIDS-projekt. IMB och
dess partners har tillsammans förbundit sig att trappa
upp HIV-behandling och HIV-vård på landsbygden i
Rwanda, att stärka landets nationella tränings- och
utvärderingsprogram och att utveckla, dokumentera
och sprida en HIV-vårdmodell för landsbygden som kan
anpassas till och kopieras över hela Rwanda och i andra
afrikanska stater.

gande och skadereducerande syfte, sköta utbildningsoch stödverksamhet för att hjälpa sprutmissbrukare
undvika att inte smittas av HIV. Gå gärna in på hemsidan
www.pih.org och läs mer. Partners in Health, 800
Boylston Street, 47th Floor, Boston, MA 02199, USA; tel
+1-617-432-5256; fax +1-617-432-5300; e-post info@
pih.org;
1. Begreppet permakultur myntades på 1970-talet av Bill Mollison
och David Holmgren som en reaktion på ett industrialiserat jordbruk
som kan förstöra en känslig jord på ett tiotal år. Ordet står för PERMAnent AgriCULTURE; långsiktigt hållbart lantbruk. Under årens lopp har
permakultur börjat användas i många länder och inom olika samhällssektorer. Målet för permakultur är ett hållbart samhälle, som
skapar meningsfullt arbete, bättre miljö, hälsa, solidaritet och säkerhet.

Projektet (PACT) Prevention and Access to Care
and Treatment betjänar i Bostons innerstadsområden
de mest sjuka och marginaliserade HIV-patienterna.
Områdesmedlemmar kollar HIV-patienter dagligen eller
åtminstone varje vecka, och förvissar sig om att patienterna går på sina läkarbesök, tar sina mediciner och har
tillgång till annat som de tvunget behöver, inklusive
samhällsservice. PACT rekryterar och tränar också folk
från utsatta samhällen för att de ska arbeta i förebyg-

l

l l

DEN GODA VILJAN ÄR…

l

en viktig kvalitet som bygger broar mellan dåtid och framtid.

l

Världstjänarens mantra
En stark subjektiv relation finns mellan alla som tjänar Planen. Kopplingen med och integrationen i en
grupp fungerar som överförare av andlig energi till alla områden av mänskligt tänkande och handlande
för att stärka världens enhet och skapa goda relationer. Den goda viljans människor länkar sig samman
i tanken varje dag klockan 17.00 lokal tid. Man använder nedanstående korta mantra, tyst och med
fokuserad uppmärksamhet som ett kraftfullt sätt att åkalla energier till världstjänandet.
Må det enda Livets kraft strömma genom gruppen av alla sanna tjänare.
Må den enda Själens kärlek känneteckna livet hos alla som försöker hjälpa de Stora.
Må jag fullgöra min del i det enda Arbetet genom självförglömmelse, harmlöshet och rätt tal.
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(omarbetad version)

DEN STORA INVOKATIONEN
Från Ljusets punkt i Guds Sinne,
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över jorden.

Från Ljusets punkt i Guds Sinne
låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över jorden.
Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Den kommande återvända till Jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta,
låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte
- Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum där Guds Vilja är känd,
låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte Det syfte som Mästarna känner och tjänar.
Från det centrum som vi kallar mänskligheten
låt kärlekens och ljusets plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
låt kärlekens och ljusets plan ta form
och må den försegla dörren till det onda.
Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på jorden.
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