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LEDARE

Att mötas

E

n gammal sanning är ”att skiljas är att dö en smula”. Av
det följer också motsatsen: vi lever upp, utvecklas och
växer i möten med andra personer.
Internetrevolutionen har som vi alla vet tagit hela
världen med storm. Tack vare ny teknik har det skapats
nya typer av möten. På ett ögonblick kan man nu nå ut
till tusentals personer, varav de allra flesta kanske är personer som man aldrig har träffat eller ens hört talas om.
Gemensamhet skapas och idéer sprids snabbt och vi ser
effekten överallt. Olika intressegrupper fortsätter att växa
upp som svampar på nätet.
Inte minst ser vi det på vår egen förening som har haft
en mycket positiv medlemsutveckling sedan sekelskiftet
och till exempel på att antalet registrerade i vår Facebook-grupp har mer än trefaldigats på arton månader.
Gruppen har i skrivande stund en bra bit över 30 000
medlemmar och ökningen är exponentiell. Detta är fantastiskt och vi kommer att fortsätta att arbeta och utveckla
de möjligheter som ny teknik för med sig.
Samtidigt ska man minnas att det virtuella mötet aldrig
kan ersätta det personliga. Vi är alla sociala djur och det är
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något speciellt med att diskutera, lyssna och stå öga mot
öga med en annan människa. Som tur är (och i motsats
till vad som har hävdats av många olyckskorpar) så är internet inte en ersättning till att mötas fysiskt utan också
något som på nya sätt underlättar det. Facebook, Meetup
och andra digitala verktyg används flitigt av skeptiker över
hela världen för att organisera fysiska träffar av olika slag.
Bara under hösten i Europa infaller två stora internationella skeptikerkonferenser: 17:th European Skeptics
Congress i Wroclaw, Polen (22-24 september) och QED
(Question Explore Discover) i Manchester, England (1315 oktober). Detta är fantastiska evenemang som just
kompletterar kontakter via nätet, men även underlättas av
dem. Att man har chansen att lyssna på, och även personligen prata med kända och prominenta skeptiker från hela
världen är bara en del av tjusningen. Att träffa de övriga
deltagarna är en minst lika stor del av behållningen.
När detta går i tryck är det kanske lite sent att planera
deltagande i dessa två evenemang i år, men båda är återkommande arrangemang, QED årligen och European
Skeptics Congress vartannat år. Och även om man inte
tycker sig ha tid eller möjlighet att åka på den här typen
av tillställningar finns det även lokala, mindre träffar på
närmare håll. VoFs lokalavdelningar i Göteborg, Skåne,
Örebro, Uppsala, Stockholm och Värmland anordnar
olika typer av möten och skeptikerpubar hela tiden runt
om i landet.
Så fortsätt gärna att följa och delta i skeptikerrörelsen
digitalt, men släpp också tangentbordet ibland, lämna
hemmet och gå ut och möt likasinnade. För att mötas är
att växa en smula. FOLKVETT 2017:3
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