RAPPORT FRÅN KONGRESSEN I TOLOSA, SPANIEN 2016

Foto: Åsa Viklund. Från vänster Lucile Bodson, Manuel Moran och Dadi Pudumjee. Indonesien lämnar gåvor till Topic Tolosa sista dagen.

DAG 1 – Måndagen den 30:e maj 2016
Bussen avgår från San Sebastian till Tolosa några mil bort där själva kongressen äger rum. Registrering
sker för samtliga deltagare på Topic och röstkort för rådsmedlemmar hämtas ut. Från UNIMA Sverige
deltar Gustaf Kull (ordförande) och Åsa Viklund (internationell sekreterare). På plats är även Margareta
Sörensson, ordförande i valberedningens arbete för den exekutiva styrelsen samt Helena Nilsson,
kandidat till exekutiva kommittén (den internationella styrelsen).
Möte ca 4 ½ timme bl a med genomgång av budget. Ordförande för mötena är norrmannen Knut Alfsén.
Det framkommer att stödet från franska staten minskar och att det kommer behöva sökas pengar även
från annat håll. 10 nya extra rådsmedlemmar väljs genom sluten omröstning, högst en från varje land.
Helena Nilsson blir en av dessa. Genom detta förfarande finns möjligheten för dem från länder utan
nationella center att bli rådsmedlemmar. På eftermiddagen är det visning av muséets dockteatersamlingar från olika länder med olika presentationer, däribland ett om utbildningar. Vid 18-tiden åker
bussen tillbaka till San Sebastian där möjlighet finns att se olika festivalföreställningar.
DAG 2 – Tisdagen den 31:e maj
Denna dag följer samma struktur som första dagen och kommande tre dagar. Presentation sker av ett
urval nationella centra och kommissioner. Nordisk möte genomförs med representanter från Sverige,
Norge, Danmark, Finland. Samtal förs kring eventuell samordning av utbildning framöver, möjligheten
till samarbete kring de olika ländernas tidskrifter och festivaler / workshops.
DAG 3 – Onsdagen den 1:e juni
Genomgång av ändringar i stadgarna där vissa översättningssvårigheter leder till att man beslutar ta in
professionella översättare. Det förtydligas efter en engelsk motion att UNIMA ska knytas närmare
UNESCO. Val till internationella styrelsen genomförs. 18 kandidater utses i sluten omröstning. Helena
Nilsson blir invald i styrelsen som enda nordisk representant. Förslag till ledande poster gås igenom för
val under morgondagen.

På eftermiddagen presenteras EDT-kommissionens (Education, Development, Therapy) stipendier av
de som fått dem. Bland annat visas bl a bilder från en läkares arbete med intensivvård i Centralamerika,
en verksamhet för flyktingar i / från Syrien och en rysk psykologs arbete med ungdomsbrottslingar.
DAG 4 – Torsdagen den 2:e juni
Val av ordförande, generalsekreterare m fl. Dadi Pudumjee från Indien, tidigare bosatt i Sverige, får
fortsatt förtroende som ordförande. Idoya Otegui - som arbetar på Topic i Tolosa där kongressen
genomförs – väljs till generalsekreterare. Den gamla styrelsen tackas av och den nya styrelsen tar plats.
DAG 5 – Fredagen den 3:e juni (sista dagen)
Genomgång av vilka kommissioner som ska vara kvar / förändras och vem i den internationella styrelsen
som ansvarar för vilken kommission. De 16 nya kommissionerna är: Africa, Asia-Pacific, EDT
(Education/Develoment/Therapy), Heritage, International festivals, Europe, Research, Statues,
Training, Three Americas Commission, Publication (inkl. F.d. Contemporary writing), Communication
& Public Relations, Youth (ny), Social Justice (inkl. f.d. Womens), Middle East & North Africa,
Coperation. Helena Nilsson utses till ordförande för Europa-kommissionen. I övrigt hänvisas till
UNIMAS internationella hemsida www.unima.org
Avslutningsvis bjöd eftermiddagen och kvällen liksom övriga kvällar på en rad aktivteter, bl a en
välbesökt, välgjord bulgarisk uppsättning av Sisyfosmyten som hette I Sisyfos. Farväl Tolosa och farväl
läsare. Nästa kongress blir på Bali 2020.

Varma sommarhälsningar från styrelsen
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Cheick Amadou Alheri Kotondi, Hamidreza Ardalan, Cariad Astles, Albert Bagno, Lucile Bodson, Stanislav Doubrava,
Katarina Klančnik Kocutar, Boris Konstantinov, Livija Kroflin, Louise Lapointe, Tito Lorefice, Manuel A. Morán, Helena
Nilsson, Idoya Otegui Martinez, Dadi Pudumjee, Pierre-Alain Rolle, Karen Smith, Dayu Tang

