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Dialog w polityce

Lockdown, koronawirus ani ?adne inne trudno?ci nie przeszkodzi?y nam w zorganizowaniu bardzo
ciekawego, istotnego (i tak potrzebnego!), dwugodzinnego webinarium dotycz?cego dialogu w polityce.
To jakby nowe otwarcie dla Ruchu na rzecz Polityki dla Jedno?ci w Polsce. Telekonferencja
zorganizowana przez m?odzie? z Ruchu Focolari w ramach Tygodnia dla Zjednoczonego ?wiata sta?a
si? okazj? do spotkania osób z ró?nych cz??ci Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec, zainteresowanych
inicjatyw? promuj?c? dialog w polityce. Nasza rozmowa i odejmowane tematy by?y trudne i
prowokowa?y do my?lenia.
Bardzo si? ciesz?, ?e zosta?em zaproszony do zaprezentowania wraz z Mari? Fajger punktu widzenia i
do?wiadczenia osób zaanga?owanych w polityk?.
O czym rozmawiali?my? Lista tematów by?a bardzo d?uga, a konkluzje da?y wszystkim impuls do
my?lenia o polityce w nowy sposób:
- zaanga?owanie w ?ycie spo?eczne i polityczne to s?u?ba dla innych
- dialog polityczny, nawet je?li czasem wydaje si? niemo?liwy, powinien prowadzi? do zjednoczenia si? i
przezwyci??enia podzia?ów
- wa?ne jest, aby zachowa? otwarto??, kwestionowa? w?asny "polityczny sposób my?lenia" i rozmawia?
z lud?mi o przeciwnych pogl?dach, co mo?e pomóc sta? si? mniej radykalnymi w swoim my?leniu
- nawet je?li jest to trudne, nie nale?y zamiata? trudnych tematów "pod dywan", ale z nadziej? i odwag?
stawia? czo?a wyzwaniom
- najwa?niejsze jest, aby zawsze szuka? mo?liwo?ci budowania mostów, a nie murów
- wa?ne jest równie?, aby nie stygmatyzowa? i nie os?dza?, ale zawsze stara? si? traktowa? ka?dego
cz?owieka z szacunkiem i zrozumieniem.
Rozmawiali?my tak?e o sposobach poszukiwania "prawdy w polityce, zw?aszcza w tych dniach, kiedy
bombarduje si? nas ró?nymi informacjami np. na naszych platformach mediów spo?eczno?ciowych".
Wszyscy dzielili?my si? szeregiem praktycznych do?wiadcze?, które pokazuj?, ?e konkretne akty
mi?o?ci lub ró?ne dzia?ania spo?eczne mog? zbli?y? do siebie nasze spo?eczno?ci.
Przygl?dali?my si? tak?e, jak obecna pandemia COVID-19 zmieni nasz sposób ?ycia.
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To spotkanie dostarczy?o mi wiele inspiracji i wzrusze?. Poczu?em, ?e zbudowali?my fundament dla
projektu, który jest tak potrzebny w Polsce i w innych krajach na ca?ym ?wiecie. Czu?em, ?e nie jestem
zdany na siebie w próbach zrozumienia, czym jest prawdziwy dialog. Nie mog? si? doczeka? naszego
kolejnego spotkania, tym razem, mam nadziej?, ?e nie na Zoomie ?

Micha? Siewniak
Nagranie ze spotkania znajduje si? pod adresem: https://youtu.be/wjZegQ8DBdE
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