Centrum för samtidsanalys.

Styrelsens årsberättelse för år 2009.
Styrelsen för Centrum för samtidsanalys har under år 2009 sammanträtt fyra gånger.
Ordinarie sammanträden hölls den 5 mars, den 27 maj i samband med årsmöte, den 24 augusti
i samband med extra ordinarie föreningsstämma och den 20 november. Årsmöte hölls den 27
maj och en extra ordinarie föreningsstämma den 24 augusti.
Vid årsmötet omvaldes Rolf Alsing, Ylva Björnberg, Dag Sandahl, Dan Svanell, Bengt
Wadensjö och Susanne Wigorts Yngvesson som ledamöter i styrelsen. Kristina Melin
invaldes som ny ledamot.
Sune Lundh och Kaja Michelson lämnade styrelsen under 2009. Sune Lundh hade redan
under våren 2009 anmält att han önskade frånträda uppdraget som ledamot i styrelsen och
lämnade då styrelsen. Sune Lundh har varit ledamot av styrelsen alltsedan Centrum för
samtidsanalys började sin verksamhet och med sin energi och sina kontakter gett väsentliga
bidrag till Centrums utveckling. Vi tackar Sune Lundh varmt för hans insatser.
Kaja Michelson flyttade med familjen till Costa Rica under sommaren 2009 och hennes
engagemang i styrelsearbetet omintetgjordes därmed. Kaja Michelson har med smittande
entusiasm utvecklat Nackamodellen för mångkulturell dialog i Fisksätra. Vi tackar Kaja
Michelson varmt för hennes insatser.
*
Verksamheten har under året av ekonomiska skäl präglats av en frontförkortning och i
praktiken har de tidigare sex projekten förvandlats till fem med målsättningen att ytterligare
reducera antalet projekt till fyra. De traditionella projekten Religionsdialogen,
Livsåskådningsanalysen (Tro och värderingar), Glesbygdsoptimisterna, Arbetsglädje och
andlighet, Det sjätte sinnet samt Mångkulturella dialogen har reducerats genom att
Arbetsglädje och andlighet avförts från agendan. Projektet Glesbygdsoptimisterna är i princip
också avvecklat med kvarstår som projekt till dess slutrapporten från arbetet, Gud skapade
också glesbygden, är publicerad. Det inom Livsåskådningsanalysen arbetande
Livsåskådningsrådet har också lagts ner.
I. Religionsdialogen
2009 firade Centrum för samtidsanalys’ religionsdialog med judar, kristna och muslimer 10årsjubileum. Jubileet firades med ett seminarium på engelska, Religions for peace, med tre
inbjudna gäster från Främre Orienten, rabbinen Daniel Rossing från Jerusalem, metropoliten
Isidore Battikha från Homs i Syrien samt professor Hassan Hanafi från universitetet i Cairo.
Seminariet hölls 1 – 2 april i Judiska församlingens lokaler på Wahrendorffsgatan 3 B.

Innehållsligt blev detta seminarium en stor framgång. Bland talarna märktes förre
statsministern Ingvar Carlsson. Ungefär 60 personer deltog. Religionsdialogen i Centrums
regi har numera sina trogna stamgäster. Lokalerna i Judiska församlingen fungerar mycket
väl. Vi vill till Judiska församlingen framföra vårt varma tack för generös gästfrihet och väl
fungerande organisation.
Seminariet möjliggjordes genom ett generöst bidrag från The Barbro Osher pro Suecia
Foundation. Föreningen vill till Barbro Osher uttala sitt varma tack för det generösa stödet.
Seminariet spelades in av TV 2 och TV 24 och redigerades till en heldags sändning i april
med repris en heldag i juni. TV-programmet finns tillgängligt efter kontakt med Centrums
ledning.
Vi gläder oss åt att dialogen mellan kristna, judar och muslimer kunnat fortsätta i vår regi
alltsedan 1999 trots de politiska spänningarna i Främre Orienten. I den pågående dialogen
ligger ett hoppfullt tecken om att samtal om religiös tro inte behöver upphöra även om tiden
präglas av svåra politiska spänningar.
Inom styrelsen har det främst varit Bengt Wadensjö som i samråd med Susanne Wigorts
Yngvesson drivit detta projekt.
II. Mångkulturella dialogen
Under 2006 utvecklade Kaja Michelson och Bengt Wadensjö idén till Nacka-modellen för
mångkulturell dialog. Ett förslag till dialog om livsfrågor mellan företrädare för olika kulturer
och religiösa traditioner presenterades för Nacka kommun och Nacka församling.
Föreningen fick genom anslag från kommunen och församlingen uppdraget att med Kaja
Michelson som konsult bedriva denna dialog. Den har efter starten 2006 pågått kontinuerligt
med samtal om livsfrågorna i biblioteket i Fisksätra, besök i invandrargrupper, samtal med
elever i skolorna samt med företrädare för muslimska kulturföreningen.
Kontakten med de muslimska Fisksätra-borna har väsentligt underlättats genom imamen
Awad Olwans helhjärtade stöd till verksamheten. Styrelsen vill till Awad Olwan uttala sin
glädje över samarbetet.
Det kändes naturligt för styrelsen att på förfrågan från Nacka församling bli en av
tillskyndarna till en gemensam byggnad för tillbedjan i Fisksätra, ett Gud hus med
gemensamma samlingslokaler för en moské och en kyrka i samma byggnad. Projekteringen
pågår f n och har beräknats resultera i en färdig byggnad om tre år.
Under 2008 förlängdes mångkulturella dialogen genom anslag från kommunen och
församlingen. Med dessa medel som grund kunde Centrum projektanställa Kaja Michelson på
halvtid fr o m 1 mars 2008 på elva månader. Fr o m 15 september har Kaja Michelson varit
barnledig. Hon återinträdde på en deltid av halvtiden från 1 december. Projekttiden har
förlängts i motsvarande mån och avslutades 31 maj 2009.
Nacka kommun och Nacka församling önskade fortsatt medverkan av Centrum för
samtidsanalys i utvecklingen av en mångkulturell dialog. När Kaja Michelson flyttade till
Costa Rica anställdes därför konsulten Mona Johansson som verkställande i projektet fr o m 1

september. Styrelsen konstaterade att Mångkulturella dialogen kommit in i ett nytt skede
genom att handläggaren Malin Westerback av kommunen avdelats för att samordna Fisksätras
utveckling. Under hösten 2009 arbetade Mona Johansson och Malin Westerback nära i en
gemensam strävan att samordna alla aktörer i det offentliga rummet i Fisksätra.
Därutöver har Mona Johansson tillsammans med Bengt Wadensjö engagerats av Nacka
församling i att leda arbetet med att formulera en gemensam värdegrund för Guds hus i
Fisksätra. Det arbetet beräknas vara slutfört tidigast på försommaren 2010.
Verksamheten gick under våren 2009 delvis på sparlåga på grund av Kaja Michelsons
barnledighet. Styrelsen uppmärksammade att mångkulturella dialogen är sårbar med en enda
verksam person och uppdrog åt Kaja Michelson och Bengt Wadensjö att till verksamheten
knyta ytterligare någon eller några personer. Detta har inte kunnat genomföras.
I december inlämnade styrelsen till kommunen n ansökan om 400.000/år under en
treårsperiod. Bakgrunden till ansökan är önskemålet om en kontinuitet. Kommunens beslut
blev i en trängd budgetsituation att ge ett månatligt bidrag om 20.000 1 september 2009 – 31
maj 2010.
Till Mona Johanssons arbetsuppgifter hör att utveckla Mångkulturella dialogens websajt
(www.mangkulturelldialog.com). Detta genomfördes under senhösten 2009.
Från Centrum har det under 2009 varit först Kaja Michelson och sedan Mona Johansson som
tillsammans med Bengt Wadensjö drivit detta projekt.
Styrelsen vill till Nacka kommun, Nacka församling och Muslimernas förening i Nacka uttala
sin glädje och sin tacksamhet över detta stimulerande samarbete.
III. Livsåskådningsanalysen
Tack vare generöst bidrag från Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse i Jönköping kunde en
attitydundersökning om tro och andlighet i dagens Sverige genomföras i februari 2009 genom
Demoskop. Styrelsen vill till Christina Hamrin och den i november 2008 för tidigt bortgångne
Stig Frediksson framföra vårt varma tack. Undersökningen offentliggjordes genom ett
seminarium på Jönköpings högskola den 13 maj. Centrum företräddes av Susanne Wigorts
Yngvesson och Bengt Wadensjö. I seminariet deltog ett femtiotal personer.
Undersökningen har väckt uppmärksamhet och gett upphov till en kyrklig debatt om de
strategiska slutsatserna för kyrkans del. Denna debatt är av långsiktig art. Styrelsen bedömer
att undersökningens resultat kommer att finnas med i det offentliga samtalet under avsevärd
tid framåt.
Undersökningen utgår från uppgifter om människors andliga erfarenheter och paranormala
upplevelser som framför allt gick i dagen i vår undersökning Ett lyckligt folk 2005. Ett
häpnadsväckande stort antal av respondenterna sade sig ha haft sådana erfarenheter och
upplevelser. Vi ville följa upp dessa uppgifter med en undersökning som direkt tar sikte på att
söka utröna arten och omfånget av dem. Inom styrelsen har främst Sune Lundh, Susanne
Wigorts Yngvesson, Ylva Björnberg och Bengt Wadensjö engagerat sig i detta projekt.
Ur Mångkulturella dialogen har vuxit en önskan att arbeta med frågan vad som ger människor
deras självkänsla och vad som ger anledning till rädsla. I research-arbetet har Bengt Wadensjö

sammanträffat med professorn i sociologi i Göteborg, Ulla Björnberg. Research-arbetet
fortsätter. Utöver Rädsla och tillit har styrelsen under våren 2009 påbörjat ett research-arbete
om ålderismen, synen på de äldre, och en ansökan har inlämnats till Riksbankens
jubielumsfond.
IV. Glesbygdsoptimisterna
Glesbygdsoptimisterna genomförde i samverkan med SOS Alarm ett seminarium i Fryksände
om trygghet till kropp och själ i glesbygd 29 januari 2009. I seminariet ingick en
katastrofövning. SOS Alarm önskar en fördjupning av kontakterna med den lokala
kyrkoorganisationen i framför allt glesbygd. Styrelsen vill till SOS Alarm och Lennart
Myhlback framföra ett varmt tack för ett inspirerande samarbete.
Det är styrelsens förhoppning att boken Gud skapade också glesbygden skall utkomma under
2010. Ett förlag har accepterat boken under förutsättning att en upplaga om 800 ex kan
garanteras. Boken summerar de tankearbete som bedrivits i projektet Glesbygdsoptimisterna.
Inom styrelsen har detta projekt drivits av Sune Lundh och Bengt Wadensjö med extern
förstärkning av Lennart Myhlback och Sarah Edbom.
V. Arbetsglädje och andlighet
Projektet har under året nedlagts.
V. Det sjätte sinnet
Det sjätte sinnet är ett projekt under utveckling. Bakgrunden är att undersökningen Tro och
värderingar 2002 samt Ett lyckligt folk 2005 visade på förskjutningar i fråga om
trosuppfattningar som till exempel synen på reinkarnationen och att människor haft
paranormala upplevelser och gör andliga erfarenheter. Det är angeläget att gå vidare och
försöka kartlägga omfånget av upplevelserna samt bidra till tolkningar av deras förekomst.
Projektet leds av Bengt Wadensjö och Elisabeth Lannge. Dess första arbetsresultat är den
undersökning av paranormala upplevelser och andliga erfarenheter som redovisas ovan under
p. III.
*
Ett förslag 2008 om att i en annonsfinansierad bilaga till SvD eller DI presentera Centrums
verksamhet resulterade i en utredningsverksamhet som i sin tur resulterade i ett beslut om att
söka få till stånd ett specialnummer av tidningen Kupé. Detta är ännu på projekteringsplanet.
Sponsorer för verksamheten har under 2008 varit Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse. Vidare
har vi mottagit bidrag från Nacka kommun och Nacka församling (Mångkulturella dialogen).
*
Intentionen att förstärka de administrativa resurserna i Centrum har under året inte kunnat
förverkligas. Intentionen kvarstår.
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 12 personer.
Under året har Brita Grundås fram till juni 2009 skött föreningens bokföring. Styrelsen vill
uttala sitt varma tack för hennes arbete. Hennes efterträdare är Per Melin. Styrelsen hälsar
honom välkommen in i vår arbetsgemenskap.

Hemsidan www.samtidsanalys.nu fungerar som information om Centrums verksamhet. Den
har administrerats av Kaja Michelson och arvoderats enligt överenskommelse. Styrelsen
tackar Kaja Michelson för detta arbete. När Kaja Michelson nu flyttat till Costa Rica har avtal
slutits med Cina Merckhoff om att sköta hemsidan. Styrelsen har beslutat att i framtiden räkna
in kostnader för hemsidan i kostnaderna för de olika projekten.
*
Ekonomiskt har året inte medfört den önskade konsolideringen. Under året har en rad nya
finaniseringsmöjligheter diskuterats. 20 augusti hölls en extra ordinarie föreningsstämma där
den ekonomiska situationen diskuterades. Styrelsen beslöt att säga upp avtalet med Öhrlings
revisionsbyrå och i stället anlita Christer Nilsson, en auktoriserad revisor inom
Hummelkläppen AB. Styrelsen beslöt också vid detta sammanträde att göra en
frontförkortning av verksamheten och att prioritera en ekonomisk konsolidering. Ett antal
kontakter har tagits under året, dock utan resultat.
Styrelsen vill i hopp om en fortsatt konsolidering av föreningens ekonomi överlämna
verksamhetsberättelse och bokslut för 2008 till årsmötet för godkännande.
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