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Rapport från Comité international des  
sciences historique (CISH)

Undertecknad deltog i september 2012 i CISH:s generalförsamlings möte 
som hölls i ett soligt Budapest. Att möta historiker från 44 olika länder och 
delta i CISH:s arbete är både roligt och lärorikt. Här finns en stor potential 
för nya idéer och kontakter, parad med en viss frustration över den många 
gånger bristfälliga kommunikationen och öppenheten. Mötet inleddes med 
generalsekreterarens rapport. I den ingick bland annat en utvärdering av 
konferensen i Amsterdam 2010 som gav vid handen att konferensen varit en 
succé, men att det låga antalet deltagande var en besvikelse som måste leda 
till rannsakande om hur man kan uppmuntra yngre forskare att komma. 

Huvudpunkten vid mötet var givetvis den fortsatta planeringen inför 
nästa världshistorikerkongress, som kommer att hållas i Jinan, Kina, den 
23–29 augusti 2015. Konferensavgiften kommer att hållas låg: vid tidig re-
gistrering 150 euro. Hotellkostnaderna i Jinan sägs vara rimliga, omkring 
40–80 euro per natt, men billigare alternativ finns också. Deltagare uppma-
nades att ansöka om turistvisum. Jinan är huvudstad i provinsen Shandong 
och har 5,5 miljoner invånare. Staden är känd för heta källor och provinsens 
”stora söner” inkluderar Konfucius och Shenzu.

Programpunkterna beslutades vid mötet och under våren 2013 har förfrå-
gan gått ut till förslagsställare om de vill åta sig att organisera sessionerna. 
I detta ingår, efter tydliga önskemål från flera av mötets delegater, öppna 
utlysningar för deltagande i de olika programmen. Här finns alltså ytterligare 
möjligheter för svenska historiker att delta i konferensen, förutom genom 
de två sessioner som föreslagits från svenskt historikerhåll. Dessa är dels ett 
nordiskt förslag om förändrade sociala och kulturella värderingar av barn och 
dels en särskild kvällssession som vänder sig till doktorander och syftar till 
ett utbyte mellan yngre och seniora forskare på temat globala kontakter. Mer 
information om programmet och utlysningar kommer att publiceras på CISH 
hemsida. Besök den och skicka gärna in förslag! (<http://www.cish.org/>)

Beslut fattades också om att anta tre nya nationella organisationer som 
medlemmar: Argentina, Danmark och Slovakien. Den svenska representa-
tionen har utökats då Stefan Amirell av Svenska Historiska Föreningens 
styrelse har utsetts till suppleant för undertecknad. Vi hoppas att vi tillsam-
mans med Historiska Föreningens styrelse kan utveckla Sveriges medverkan 
i CISH och planerar också att diskutera de framtida möjligheterna med våra 
nordiska grannländers representanter i samband med Nordiska historiker-
mötet i Joensuu i augusti 2014. 
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