MÅNGKULTURELL DIALOG – AVRAPPORTERING VÅREN
2010
INLEDNING
Under våren 2010 har Centrum för samtidsanalys fortsatt bedriva verksamhet på uppdrag av Nacka kommun
och Nacka församling inom följande fokusområden:
1.

Ökad dialog och samverkan i Fisksätras utveckling

2.

Ökad dialog och samverkan i Guds hus projektet

Den mångkulturella dialogen om livsfrågor har lagt fokus på Fisksätras utveckling, där Guds hus är en viktig
framtida mötesplats för Fisksätras medborgare. Fokus i arbetet har varit att arbeta in våra erfarenheter och
metoder för mångkulturell dialog i en långsiktigt hållbar struktur i Fisksätra och att hitta former för att
medborgarnas påverkan skall komma till nytta i den fortsatta utvecklingen. Ambitionen är att detta skall driva
ökad tolerans och förståelse i samhället, vilket vi i detta projekt verkat fram en form för tillsammans med
aktörerna i Fisksätra.
Denna beskrivning syftar till att avrapportera den verksamhet som Centrum för samtidsanalys bedrivit under
våren 2010, samt visa hur vi kommer att arbeta under hösten 2010.

BAKGRUND
Vår verksamhet bygger vidare på det projekt som 2006 startade med mångkulturell dialog i biblioteket i
Fisksätra, levde vidare i en mångfasetterad verksamhet innefattande både dialog, utställningar och
uppbyggnad av en hemsida samt utbildningsmaterial i processledning i mångkulturell dialog. Vi har nu funnit
en ny karaktär i projektet där vi tar tillvara det arbete vi åstadkommit så här långt och för över det på de
befintliga aktörerna i Fisksätra, för att säkerställa en långsiktigt hällbar form för samverkan och utveckling i
Fisksätra.
Denna form utmärks av både renodling i uppdraget och ambitionen att den projektform som utmärker vår
verksamhet alltmer hittar långsiktiga arbetsformer bland aktörerna i Fisksätra. Detta sker nu i juni för
fokusområde 1 (ökad dialog och samverkan i Fisksätra). Fokusområde 2 (ökad dialog och samverkan i Guds hus)
driver vi vidare enligt plan.

AVRAPPORTERING FOKUSOMRÅDE 1: ÖKAD DIALOG OCH SAMVERKAN I FISKSÄTRAS
UTVECKLING

INLEDNING
Under januari till och med juni har fokus i vårt arbete legat på:
•

Att skapa trygghet och kraft i den etablerade plattformen för samverkan och dialog i Fisksätra
(=Fisksätraakademins samverkansgrupp)
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•

Att konkret verka för en fungerande och aktiv dialoggrupp som en drivande part i Fisksätras nya
medborgardialog (=Fisksätraakademins dialoggrupp)

•

Att inspirera och utbilda aktörerna att själv driva ökad dialog och samverkan utifrån den
mångkulturella dialogen och den Fisksätramodell som växt fram ur denna

Genom dialogmöten med berörda parter i Fisksätra har vi byggt upp en grupp för samverkan och dialog
tillsammans med Malin Westerback för Nacka kommun. Huvudfokus har varit att etablera formerna för
aktörernas samverkan i praktiken samt att initiera en medborgardialog i Fisksätra, med ambitionen att den
alltid skall bygga på följande:
•

•

•

Två dimensioner i medborgardialogen:
o

Ökad påverkan från medborgarna: samla in behov och önskemål kring utvalda frågor i
utvecklingen av Fisksätra

o

Öka förståelsen och tolerans(mellan Fisksätras medborgare, OCH mellan medborgare och
samhälle): fortsatt dialog med utgångspunkt i livsfrågorna

Målområden och livsfrågor är en avgörande del i medborgardialog och utvecklingssatsningar:
o

Frågeställningar med utgångspunkt i målområdena och som därigenom kan ge ingångsvärden
till målområdens utfall och utveckling

o

Samla ihop utfallet av ”livsfrågorna” separat och låta dessa ligga till grund för framtida
utvecklingssatsningar i Fisksätra såväl som driva ökad förståelse och tolerans

Rätt avsändare och arbetsform för att maximera medborgarnas delaktighet i dialogen:
o

Möjlighet att ha ”rätt” avsändare av dialog och arbetsform beroende på sakfråga som skall
upp till dialog (den breda gruppen för samverkan och dialog skapar möjlighet till detta)

o

Nackametoden för mångkulturell dialog är en bra plattform i utvecklingen av
medborgardialogen (i form av de erfarenheter, den metodik, det material och den neutrala
utgångspunkt Centrum för samtidsanalys stått för sedan 2006 i den mångkulturella dialogen)

VERKSAMHET OCH UTFALL

Vi har verkat inom följande tre delar:
1.

Centrum för samtidsanalys har varit deltagare i dialoggruppen, med uttalat ansvar att:
a.

Bidra i planering och processer för att starta upp en medveten medborgardialog i Fisksätra
tillsammans med övriga deltagare

b.

Föra in livsfrågorna i formen för medborgardialog samt säkerställa kopplingen till utvalda
målområden

c.

Tillhandahålla metod och material för mångkulturell dialog för projekten med målsättningen
att indirekt skapa ökad kraft i deras gemensamma dialog- och kommunikationssatsningar
gentemot medborgarna
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2.

3.

Centrum för samtidsanalys har varit extern processledning av samverkansgruppen (med Malin
Westerback) i syfte att:
a.

enas kring målområdenas fokus och innehåll samt roll- och ansvarsfördelning

b.

vidareutveckling av den gemensamma medborgardialogen samt övrig kommunikation
gentemot gemensamma målgrupper

c.

ökad kunskap om varandras verksamheter, potentiell synkronisering i arbetet och
gemensamma arbetsformer i utvecklingsarbetet

Centrum för samtidsanalys har genomfört inspirations- och utbildningsseminarier för dialog och
samverkan, med följande syfte:
a.

Att skapa intresse och vilja hos deltagarna att vara delaktiga i framväxten av en långsiktigt
hållbar medborgardialog

b.

Att tillhandahålla exempel, erfarenheter och verktyg för att ytterligare stärka graden av
samverkan, dialog och delaktighet i Fisksätra

c.

Att skapa en möjlighet för aktörerna i Fisksätra att vidareutveckla sin egen kapacitet i att
driva dialog och samverkan samt skapa delaktighet inom sina respektive verksamheter

Vi har också funnits med och arbetat fram den fortsatta organiseringen för grupperna, i form av en idé kring
hur gruppen för samverkan, Fisksätraakademin och dialoggruppen kan arbeta gemensamt. Ett möte för att
förankra och etablera detta genomfördes den 15 juni. I detta möte tydliggjordes gruppernas gemensamma mål
och ambitioner, gruppernas respektive roller och ansvar samt kontaktytor framåt. I det mötet beslutades också
att Fisksätraakademin skall användas som det övergripande namnet och att grupperna benämns
ledningsgruppen, samverkansgruppen och dialoggruppen som tillägg till Fisksätraakademin. I det fortsatta
arbetet kommer det arbete som Fisksätraakademins samverkansgrupp och dialoggrupp enats kring att ligga till
grund och medborgardialogen vara ett centralt verktyg i den fortsatta utvecklingen.
Arbetet under våren 2010 ligger i linje med de målsättningar och möjligheter projektens företrädare enats om i
gruppen för samverkan och dialog. Under våren 2010 har vi identifierat, planerat och genomfört processen
som beskrivs ovan tillsammans med Malin Westerback för Nacka kommun och övriga aktörer i Fisksätra. Vi kan
redan nu konstatera att både dialog och samverkan ökat mellan berörda intressenter, och att formerna är på
väg att formaliseras ytterligare. Den metod vi använt är rakt igenom processbaserad och bygger på den metod
för mångkulturell dialog som verkat fram sedan 2006, då projektet initierades, i en vidareutvecklad form.
Arbetet har utgått ifrån de målområden (Engagerade medborgare, Bilden av Fisksätra, och Fler i egen
försörjning) som gruppen för samverkan och dialog arbetat fram. Formen för medborgardialogen och
samverkan framåt har växt fram i dialog mellan aktörerna i Fisksätra, under Centrum för samtidsanalys och
Nacka kommuns ledning. Erfarenheterna, processledningen och metoderna från projektet Mångkulturell dialog
har kommit till god nytta i framväxten av den nya medborgardialogen.

PLAN FRAMÅT
I och med att vi planerat och genomfört mötet mellan gruppen för samverkan och dialog samt
Fisksätraakademin den 15 juni är vårt uppdrag inom detta fokusområde genomfört.
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AVRAPPORTERING FOKUSOMRÅDE 2: ÖKAD DIALOG OCH SAMVERKAN I GUDS HUSPROJEKTET

INLEDNING
I Guds hus projektet bedrivs idag två parallella processer, i form av dels att påbörja det fysiska bygget av Guds
hus och dels framväxten av Guds hus som mötesplats och verksamhet. Fokus för Centrum för samtidsanalys
under våren 2010 har varit att arbeta fram och landa en värdegrund som de tre samfundens ledningar och
församlingsbor ställer sig bakom och vill lägga till grund för det gemensamma livet i Guds hus.
VERKSAMHET OCH UTFALL

Centrum för samtidsanalys (Bengt Wadensjö och Mona Johansson) har agerat extern processledare i arbetet,
vilket under våren har resulterat i följande:
•

En gemensam ideologisk värdegrund som är framarbetad under Centrum för samtidsanalys ledning i
samtal med Awad Olwan, Carl Dahlbäck och Fader Andrzej . Denna värdegrund är nu genomarbetad
och antagen i respektive samfunds kyrkoråd/styrelse.

•

Att Centrum för samtidsanalys har ett fortsatt uppdrag i förankringen av värdegrunden samt dess
implementering bland samfundens medlemmar

Centrum för samtidsanalys har haft en viktig roll både för att leda samtalet om värdegrund i samfunden samt
att fungera som en neutral men initierad samtalsledare i utvecklingsprocessen. Denna roll avser vi att fortsätta
med under hösten 2010. Vi har hittills hållit vår planerade tidsplan och konstaterar nu att goda förutsättningar
finns för det fortsatta arbetet med värdegrund och verksamhet samt fortsatt implementering bland
medlemmarna.
Följande aktiviteter har utgjort viktiga delar i processen under våren:
•

3 februari: Kyrkoråd och styrelse för de tre respektive samfunden samlades till gemensam dialog om
förslaget till värdegrund. Fokus låg på Guds hus generellt; vad som känns bra med Guds hus, känns
svårt, samt viktiga förutsättningar och framgångsfaktorer i framväxt och verksamhet. Delvis berör vi
också utkastet till värdegrund, vilket vidareutvecklas utifrån ledningarnas idéer och tankar.

•

18 mars: Gemensam dialog mellan samfunden med fokus på att landa ett gemensamt utkast till
värdegrund samt arbetsformerna framåt. Värdegrunden arbetas igenom med fokus på att förhålla sig
till begrepp och teologiskt plattform, efter detta samt viss dialog med medlemmarna arbetas ett
slutgiltigt utkast fram vilket beslutas i respektive samfunds kyrkoråd/styrelse under april och maj.

•

Dialog i med medlemmarna i St Konrads församling samt Nacka församling. Dialog med muslimska
föreningens medlemmar kommer efter deras årsmöte i maj.

•

Löpande dialogmöten med Awad Olwan, Carl Dahlbäck och Fader Andrzej under Centrum för
samtidsanalys ledning, för framväxt och beslut kring värdegrunden för Guds hus. Värdegrunden skrevs
under den 20 maj av dessa tre personer.

PLAN FRAMÅT
Centrum för samtidsanalys kommer att driva arbetet med den gemensamma värdegrunden under hela 2010,
både med fokus på värdegrunden för Guds hus samt – framför allt – förankringen bland de tre samfundens
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medlemmar. Vår bedömning och ambition är att det arbete vi startat är en långsiktig process för att bygga
relationer och tillit mellan grupper av människor som i vanliga fall inte möts. Det kräver tid, och en respekt för
att inte forcera den känsla av tillhörighet i det gemensamma projektet som kommer att krävas i dess
genomförande. Det kräver också att vi anpassar vårt deltagande utifrån det utfall som skapas i dialogen.
Under hösten 2010 stöder Nacka kommun detta arbete med 10 000:- kronor per månad i fem månader. Detta
stöd kommer att möjliggöra vårt fortsatta engagemang inom följande:
•

Att ge samfundens medlemmar möjlighet att förhålla sig till värdegrunden samt till varandra

Detta innebär följande avgränsning:
•

Centrum för samtidsanalys driver dialogen vidare utifrån värdegrunden i Guds hus projektet
(fortfarande internt fokus på samfundens ledningar, samfundens medlemmar och relationsbyggande
mellan samfunden). Exempelvis dialogmöten inom samfunden samt med mixade deltagare från
samfunden. Fokus på både Guds hus framväxt och verksamhet samt livsfrågor övergripande, med
utgångspunkt i Nackametoden för mångkulturell dialog för ökad förståelse och tolerans mellan
människor.

•

Den yttre dialogen med Fisksätras medborgare kring Guds hus och livsfrågorna kommer att drivas i
samverkan med Fisksätraakademins samverkansgrupp och dialoggrupp.

AVSLUTANDE KOMMENTAR OCH KONTAKTUPPGIFTER
Vår övergripande ambition har varit att arbetet under 2010 skall lägga en god grund för att den mångkulturella
dialogens erfarenheter och metodik skall leva vidare i Fisksätra och fortsätta bidra till ökad förståelse, tolerans
och utvecklingskraft inom de målområden man fortsättningsvis väljer att verka för gemensamt. I och med att
vår verksamhet enligt beskrivningen ovan är genomförd är också vår vision om att föra in den mångkulturella
dialogen om livsfrågor i befintliga strukturer i Fisksätra uppnådd. Vi kan konstatera att arbetet vi drivit
tillsammans med övriga aktörer skapat goda förutsättningar för att strukturen för samverkan och dialog skall
bestå samt att vi inspirerat och förberett berörda aktörer för att driva arbetet vidare. I Guds Hus projektet
fortsätter arbetet, vilket från och med hösten 2010 kommer att bedrivas av enbart Bengt Wadensjö. Mona
Johansson lämnar sitt löpande engagemang i projektet, men kommer att finnas med i utvalda delar då Centrum
för samtidsanalys prioriterar det.
För ytterligare information om denna avrapportering: kontakta Bengt Wadensjö som är ansvarig för projektet.
Kontaktuppgifter syns nedan.
Bengt Wadensjö
Direktor, Centrum för samtidsanalys
juni 2010)

Mona Johansson
Processledare för Mångkulturell dialog (tom

Mobil: 070-332 44 10
E-post: bengt.wadensjo@telia.com

Mobil: 070-261 38 12
E-post: mona@inbloom.se
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