NBV studiecirkel på FN konferensen
Swedish Mekteb, en förening som sammarbetar med NBV och med verksamhet i södra
Stockholm har deltagit på FN konferens UNAoC (United Nations Alliance of Civilizations) i
Doha, Qatar den 11-13 december 2011.
UNAOC är en plattform som möjliggör idéutbyte, att deltagarna kan lära av varandra samt
möjligheter att presentera nya initiativ och åtaganden från olika organisationer. Under tre dagar
samlades mer än 2500 deltagare i Doha, Qatar. Unga ledare och representanter från
ungdomsorganisationer, företrädare för det civila samhället, statschefer, utrikesministrar,
forskningscenter, näringslivsföreträdare och journalister möttes för att diskutera en gemensam
aktion för att förbättra interkulturella relationer, bekämpa fördomar och bygga hållbar fred.
Det svenska civilsamhället representerades av företrädare från organisationerna Civis,
KTH, SMffR, Swedish Mekteb samt Jan Henningsson från UD, som är Sveriges
representant i UNAoC, vilka aktivt deltog i debatter, seminarier och diskussioner under
konferensen. Tillsammans med röster från världens alla hörn stod man upp under den
gemensamma parollen ”intercultural dialogue boosts development”.
Organisationerna är alla medlemmar i Anna-Lindh Foundation, svenska nätverk, vilket samlar en
mångfald av medlemmar och är öppet för organisationer som arbetar i samverkan med partners
från medelhavsregionen. Fokusfrågor för nätverket är interkulturell dialog, mångfald, demokrati,
mänskliga rättigheter, ungdomar och kultur.
Studieföreningen och scoutkåren Swedish Mekteb har väckt intresse med sina NBV
studiecirklar i arabiska språket till icke-arabisktalande ungdomar. Valet att organisera
interkulturella ungdomsläger i Swedish Mektebs scoutstuga i södra Stockholm har visat sig
intressant för ungdomar från hela världen.
Nihad Subasic, Swedish Mektebs eldsjäl säger:
“Inbjudan att delta på en sådan konferens betyder mycket både för oss vuxna men även för
ungdomar i Swedish Mekteb. Det är ett slags erkännande för hela svenska ideella folkrörelse
som är ganska unik i hela världen. Tänk bara att en representant för en liten söndagsskola fick
träffa och diskutera med de allra högsta politiker och främsta forskare och författare. Detta är
tack vore alla Swedish Mektebs eldsjälar som trodde hela tiden på att eget engagemang kan
förbättra världen där våra barn växer i.”
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Hur var det på själva konferensen. Är det något du särskild kommer ihåg?
”Det var tre ganska intensiva dagar med alla föreläsningar, debatter, nya kontakter. Jag ville
hinna med allt och på kvällar var jag helt slut. Men på morgonen vaknade jag med ny energi och
entusiasm.
Jag ska aldrig glömma hur förvånad blev Qatars utrikes minister när jag presenterade mig
på klasiska arabiska som jag lärde mig på NBV studiecirkel. Han förväntade inte det från en
blåögd européer. Med bara lite kunskap i arabiska försvann alla barriärer mellan oss och jag
kände att jag blev mottagen på ett helt annat sätt. Med en sådan upplevese behöver man inte ha
annan motivation för att lära sig ett främmande språk i allmänhet och arabiska i synnerlighet.”
Swedish Mekteb är ganska unik i sin satsning på språk. Arabiska är inte ert modersmål?
Nihad säger: ”Faktum är att Swe Mek ungdomar läser arabiska som sitt femte språk och det
väckte ganska stor uppmärksamhet bland konferensdeltagare. Att vi läser arabiska på fritid
och i Sverige visar också på vilka möjligheter vi som tillhör minoritetskulturer har i vårt
demokratiskta samhälle. Som tur går vi mot en utveckling där hela världen krymper till en by
där våra olikheter blir vår kompetens med vilket kan vi bidra till vidareutveckling av vårt
gemensamma samhälle.
Vilken vidareutveckling står Swedish Mekteb nu?
Nihad säger: ”I Doha försökte jag sälja koncept “Konferens i svenska naturen” som vi har i
Swedish Mekteb. Nästan alla som jag träffade fick erbjudan att besöka oss i Möllestugan och att
vi tillsammans organiserar en internationell ungdomskonferens på hemmaplan. Speciellt för detta
tillfälle gjorde vi ett infoblad med QR-koder som länkar till några av våra web-sidor om
Möllestugan som kan laddas ner från vår websida. Nu gäller det att ta hand om alla skapade
kontakter och att utnyttja dem i framtida samarbetsprojekter.”
Swedish Mekteb har lite erfarenhet av internationella konferenser. Redan 2006 organiserade de
tillsammans med Peace Quest och Ungdomsstyrelsen en ungdomskonferens i Begov Han,
Bosnien. Det var en ren upplevelse för Swe Mek ungdomar som deltagit då i konferensen. Året
2008 var Swe Mek ungdomarna i London på en studieresa och deltagande på förra årets
Jamboreen var det som en självklart.
Några användbara länkar:
Om UNAoC organisationen: http://www.unaoc.org/
Doha konferens:

http://www.qatar4unaoc.org/

Pressmeddelande hittar du här:
http://www.swedishmekteb.se/Doha2011/PressmeddelandeDoha2011.pdf
Om Doha konferensen

http://swedishmekteb.se/Doha2011

Om Jaboreen 2011

http://swedishmekteb.se/Jamboreen2011/

Om Anna-Lindh Foundation, svenska nätverk
Bilder från studiecirkel:

http://www.smvk.se/alf

http://www.swedishmekteb.se/utbildning/arabiska/lektion/index.html
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