Forska om folkomröstningar

I Sverige har vi haft sex folkomröstningar:
Rusdrycksförbud 1922, Högertrafik 1955,
Tjänstepension 1957, Kärnkraftsfrågan 1980,
Medlemskap i EU 1994 och Införande av euron (EMU)
2003. Inför några av omröstningarna har det bildats
intresseföreningar och drivits särskilda kampanjer som
finns bevarade på Arkivet.
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Ska Sverige införa ett nationellt förbud mot
rusdrycker?
Förbudsomröstningen kallas folkomröstningen om
alkoholhaltiga drycker. I Jämtland-Härjedalen har
nykterhetsrörelsen varit mycket stark och här i länet
röstade de allra flesta ja. Trots detta vann Nej-sidan
med knapp marginal. Dokument som berättar hur man
resonerade och arbetare i denna fråga hittar du i IOGTlogernas arkiv.

På väg till förbudsomröstningen 1922.
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Ska Sverige övergå från vänstertrafik till högertrafik?
I många andra länder hade man
börjat gå över från vänstertrafik
till högertrafik, och i
folkomröstningen röstade
svenska folket för att göra
samma sak. På Arkivet finns
Vänstertrafikkommittén i Hackås
bevarad. Där finns affischer och
annat propagandamaterial som
användes inför valet.
Kärnkraftsfrågan: tre alternativ
När svenska folket skulle rösta
om kärnkraftens framtid fick man
tre linjer att rösta på. Samtliga
linjer gick ut på att avveckla
kärnkraften, men linje 1 och linje
2 uppfattades som ja till
kärnkraften, medan linje 3 som
nej.
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Kampanjmaterial från linje 2 och linje 3 finns bevarad
på Arkivet och kommer från olika politiska partier och
orter i Jämtland-Härjedalen.
Anser du att Sverige bör bli medlem i EU i enlighet
med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?
Folkomröstningen om Europeiska Unionen hade ett
stort valdeltagande, och ja-sidan vann över nej-sidan.
Två månader efter folkomröstningen blev Sverige
medlem i EU.
Inför omröstningen startade två folkrörelser: Ja till EU
och Nej till EU. Båda folkrörelserna har fortsatt verka
efter omröstningen och dessa finns bevarade på
Arkivet. Folkrörelserna organiserade sig både lokalt och
på länsnivå.

Handledningen är framtagen av Föreningsarkivet i Jämtlands län, september 2019.
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