Rapport från ICM, 2-5/12 2010, Mikuszewo, Polen
I början av december fick vi, Josefin Lindgren och Elina Nordlund, möjligheten att med
fondmedel från Folke Bernadottes Minnesfond resa till Polen för att representera
Internationella Arbetslag (IAL) på ICM, vilket är det högsta beslutfattande organet inom
fredsorganisationen Service Civil International (SCI), som IAL är en del av. Att kunna delta i
detta möte var mycket värdefullt, både för oss som deltagare och för IAL av flera orsaker.
Dels därför att IAL genom vår närvaro kunde bidra till att styra och utveckla SCI och dels för
att vi fick möjlighet att lära oss av de andra deltagarna. För oss personligen var resan
utvecklande och inspirerande, då vi fick möjlighet till kontakter med representanterna från
SCI:s andra grenar och känna att vi är en del av den stora rörelse som SCI är.
Innan vi reste hade vi förberett oss genom att läsa alla viktiga handlingar inför mötet för att
kunna företräda IAL på bästa sätt. Josefin som tidigare hade deltagit på ett ICM (2008) hjälpte
Elina, som är ny inom organisationen, att sätta sig in i hur mötet fungerar och SCI:s struktur.
Genom att delta under själva mötessessionerna fick vi båda fördjupande kunskaper om hur det
fungerar att driva en organisation, något som vi kan ha nytta av i vårt arbete som
styrelseledamöter i IAL. Vi fick även möjligheter att påverka hur SCI kommer att drivas i
fortsättningen då vi diskuterade och röstade igenom en ny strategisk plan för organisationen.
Genom detta fick vi fördjupade kunskaper om vad IAL gör och kan göra för att arbeta mot
SCI:s gemensamma mål om en fredlig värld. Mötesdagarna var långa och intensiva men
givande och hela mötet genomsyrades av en positiv, framåtriktad anda. Eftersom Josefin hade
varit på ett tidigare möte skiljde sig hennes förväntningar något från Elinas, då Elina mest var
inriktad på att lära sig medan Josefin villa utveckla sin redan befintliga förståelse för
organisationen. Båda dessa förväntningar kunde dock uppfyllas.
I mötet deltog ett fyrtiotal deltagare från Europa, Asien och USA. Mötet ägde rum i en liten
by nära Poznan, i ett hus som används för tysk-polska ungdomsutbyten, vilket kändes mycket
passande då en stor del av IALs verksamhet handlar om att skicka unga människor till andra
länder och ta emot personer från andra länder i Sverige. Att mötet hölls på en liten ort gjorde
också att vi fick möjlighet att se delar av livet på den polska landsbygden vilket var mycket
intressant. Den sista kvällen anordnades en fest för att fira SCI:s 90-årsdag. I detta firande

deltog också medlemmar från den polska organisationen; det var mycket inspirerande för oss
att se att vår systerorganisation i Polen har så många aktiva medlemmar och så god förmåga
att organisera ett möte!
Även om större delen av tiden ägnades åt själva mötet hade vi stora möjligheter att diskutera
mer inofficiellt med de andra deltagarna. Genom detta kunde få värdefulla personliga band
med deltagare från andra länder och också knyta kontakter som kan komma att leda till nya
samarbeten mellan IAL och våra systerorganisationer, t ex. i Ukraina och Vitryssland.
Att få möta andra engagerade människor med olika bakgrunder men med ett gemensamt mål
och att höra om pågående fredsprojekt i olika delar av världen har gett oss ny energi som vi
kan använda för att arbeta för fred genom IAL. Det är svårt att beskriva i ord vad resan har
betytt för oss annat än att den gav oss inspiration och kraft att fortsätta vårt engagemang i
IAL. Tack för att vi fick chansen att delta i detta möte!

