Rapport från ISCAs konferens 14-17 september 2018
Vi (Isabella och Stéphane) har precis kommit tillbaka från den internationella ISCAkonferensen i Opatija/Lovran vid den kroatiska rivieran, dit vi blivit inbjudna som
representanter för den svenska föreningen för systemiska konstellationer, SFSK. Över hundra
deltagare från 26 olika länder deltog.
ISCA – International Systemic Constellation Association – bildades 2007 på en internationell
kongress för konstellationer av bland andra Heinrich Brauer, Hunter Beaumont, Albrecht
Mahr, Guni Baxa m.fl. Den främsta verksamhet som föreningen kom att ägna sig åt 20072011 var The Intensive Training, en årlig sammankomst för fortbildning och utveckling av
metoden. Men eftersom intresset från medlemmarna minskade med tiden föreslogs det att
föreningen skulle läggas ner 2015. Förslaget röstades dock ner av medlemmarna och en helt
ny styrelse tog över med ordföranden Max Dauskardt. Året därpå hölls en första konferens i
Zagreb, Kroatien, och den nyss avslutade konferensen – med temat Constellating Community
– var ett sätt att på nytt stärka organisationen och det internationella samarbetet. Mer om detta
går att läsa på ISCAs hemsida www.isca-network.org.
Det har varit intensiva dagar med flera ordinarie och extrainsatta workshops som ägde rum
parallellt varje dag från kl 9.00 på morgonen till ibland kl 22.30 på kvällen. Ambitionen från
ISCAs styrelse var att låta så många konstellatörer som möjligt, och från så många olika
länder och professionella och andra bakgrunder som möjligt, få chansen att dela med sig av
sina olika sätt att arbeta på.
Arrangörerna bjöd in Stéphane att sitta med i konferensens öppningspanel på lördagen,
tillsammans med Marianne Franke-Griksch, Katrina Barry (från Infosyons styrelse), Carola
Castillo och Cecilio Fernández Regojo. Vi deltog också i ISCA Assembly under en halv dag,
där vi var med och lade upp riktlinjer för den framtida verksamheten. Temana var regionala
underavdelningar, medlemskap, etiska regler, kommunikation och utbildning. Både
programmet och en sammanfattning av detta arbete ska finnas på ISCAs hemsida.
En sak som verkligen stod ut för oss var en känsla av tacksamhet för hur långt vi har kommit
med bildandet av vår egen svenska förening. Vittnesmål från flera länder visade på hur
konkurrens och maktkamper mellan olika utbildare och utbildningsinstitut omöjliggjort

bildandet av en förening. För att nämna några exempel har t.ex konstellatörer i Grekland
försökt i över 15 år men blivit ständigt motarbetade, och varken Norge eller UK har en egen
nationell förening. SFSK blev därför en inspiration och föredöme för många deltagare, och
våra idéer och verksamheter som t.ex. kusinträffarna gjorde också intryck. Vi vill verkligen
tacka vår första styrelse för allt arbete de gjort med att få igång verksamheten och få den att
rulla! Vi vill också tacka styrelse nummer två och de två utbildningsinstitut vi har i Sverige
för att vi trots eventuella motsättningar under perioder har ett bra och väl fungerande
samarbete. Vi förstår nu hur ovanligt och värdefullt det är!
Vi nätverkade rejält och har tagit kontakter för att skapa ett nordiskt samarbete under ISCA.
Vi hoppas att vi snart kommer att kunna bjuda in representanter från Norge, Finland och
eventuellt Danmark för ett planeringsmöte. Vi har också tagit kontakter för att kunna bjuda in
några spännande konstellatörer till Sverige för professionell fortbildning för medlemmarna
under vår och höst 2019. Mer info om detta kommer senare.
Vi kände oss varmt välkomna och uppskattade som representanter för den svenska föreningen
och till nästa internationella konferens som beräknas gå av stapeln 2020 i Cancún, Mexico,
hoppas vi att flera av SFSKs medlemmar vill delta. Vi kan också rekommendera er att bli
medlemmar i ISCA, det är en i högsta grad levande och inkluderande internationell
organisation för alla som praktiserar eller är intresserade av systemiska konstellationer!
Stockholm, 20 september 2018
Isabella Hermelin, kassör och Stéphane Bruchfeld, ordförande.

