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Lennart Ögren,Buketten, Östersundscity, med en namninsamling mot nya
köpcentrumi Lillänge. Insamlingen ägde rum under några dagar i februari
2014
Det finns ett flertal sidor på nätet därman relativt enkelt kan gå in och starta en
egen namninsamling. Någraav dem som jag genom detta projekt kommit i
kontakt med ärhttp://www.skrivunder.com/, http://namninsamling.se/,
http://namninsamling.com/site/ och http://upprop.nu/
Flera av dem vars engagemang jag följtnärmare har startat digitala
namninsamlingar. Det rörsig bådeom ungdomar och vuxna. En man lämnar
motiveringen att "det finns inte såmånga alternativ i dag föratt snabbt fåstöd
fören åsikt och nåmångamänniskor under kort tid". Flera andra påpekar
samma sak. En digital namninsamling ären bra och smidig metod att nåut och
det ärlätt förmänniskor som stöderden aktuella frågan att delta. En
fömtsättningär givetvis att dessa själva ärute på internet.
Närman väl satt igång namninsamlingen gäller det dock att göraden känd. Till
detta har mångaolika vägar använts. Bland det som nämns höre-post, olika
sociala medier som Facebook och Twitter, annonsering i lokalpress,
affischering samt utdelning av informationslappar i brevlådor. En kvinna
berättade att hon, föratt sprida namninsamlingen, tagit kontakt med
intresseföreningarmed koppling till den aktuella frågan.
En följdav att dra i gång en namninsamling kan, om den blir lyckad, göra att
den frågaman driver blir extra uppmärksammad i till exempel media. Tack
vare den uppmärksamheten kanske resultatet av namninsamlingen blir änmer
framgångsrik. I det läget råderalltså, förden eller de som startat
namninsamlingen, en gynnsam växelverkanmellan den metod de använt och
media.
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Påen del av de sidor därman kan skapa en namninsamling finns också olika
sökfunktioner. Man kan till exempel sökapå ett ämne och få en lista på olika
namninsamlingar, både pågåendeoch avslutade, med koppling till ämnet i
fråga. Påmotsvarade sätt kan man sökapå ort eller länoch fåen lista. Via
dessa sidor kan man bland annat snabbt fåkännedom om nystartade
namninsamlingar eller skaffa sig en överblicki frågor som engagerar,
alternativt har engagerat.
Webbplatser
"en
Ett sätt att nåut till intresserade kan vara att driva en blogg. En blogg är
webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller
dagboksanteckningar på en webbsida därinläggen ärordnade såatt de senaste
inläggen oftast ärhögstupp" (http://sv.wikipedia.org/wiki/BloKg 2014-01-23).
Det brukar ocksåvara möjligtatt kommentera inläggen.
En blogg som jag följtunder projekttiden ärden som drivs av Beatrice Björch,
Stina Lif, Amanda Lövgrenoch Adéle Rundgren som stårbakom Juliaresan
(http://www.juliaresan.se/).
Efter att i febmari 2012 ha förloratsin 17-årigaväninna Julia Björchi cancer
beslutade sig snabbt hennes väninnor att göra något konkret till hennes minne.
De bestämde sig föratt göra en längre cykeltur genom Sverige och i samband
med detta också samla in pengar till bamcancerfonden. De har under resans
gång figurerat i olika sammanhang föratt väcka intresse förinsamlingen. Via
bloggen kan man som läsare följaderas aktiviteter i text och bild och även
lämna egna kommentarer. Där går det också att läsaom bakgrunden till
Juliaresan, se vilka sponsorer de har, ta del av aktuellt insamlingsresultat och
även skänka pengar. Det sistnämnda är, enligt flickorna, en stor fördelmed just
bloggen.
Den antirasistiska webbsajten "Inte rasist, men", (http://www.interasistmen.se/)
därdet bedrivs opinionsarbete, startades i april 2012. Initiativtagarna var Anny
Berglin, med koppling till länet, samt Henrik Johansson och Niclas Jonasson.
Deras huvudsyfte är att granska Sverigedemokraterna och de organisationer
som kan kopplas till dem. Granskningen är partipolitiskt obunden.
I samband med en intervju berättade Anny att hon upplevde att det fanns
många fördelarmed just en webbsajt. Till dem som hon nämnerhöratt den är
enkel att starta och känns mer seriös än en blogg. En annan stor fördel är att
man på ett smidigt sätt kan läggaupp arkiv. Det går alltså lätt att via sajten ta
del av alla gamla inlägg som gjorts sedan starten. Under rubriken pressklipp
har de samlat alla nyheter de varit förstmed att publicera. Det går även att se
artiklar där "Inte rasist, men" äromnämnda eller därderas texter har citerats av
andra.
Någon möjlighetatt kommentera inlägg finns inte på sajten, men man kan även
följa "Inte rasist, men" via Facebook och Twitter.
Webbsajten rönteförövrigtredan från start en stor uppmärksamhet och hade
under det förstaåret en miljon besökare.
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Facebook
En hel del av de personer/gmpper som jag varit i kontakt med har egna
Facebooksidor som de använder som en kanal föropinionsbildning. Till
fördelarnasom de lyfter fram äratt de snabbt kan fåett genomslag och nåut
till många samt möjlighetentill dialog. Samtidigt kan just detta ocksåbli ett
problem, beroende på hur debatten förs. En av dem som ligger bakom
Facebooksidan "Inte rasism, men" berättar att i börjanvar debatten intensiv
och hätsk, och de fick lägganer mycket tid på att rensa bland kommentarerna.
Numera hjälperläsekretsen ofta till med att säga ifrån närnågon gräns
passeras.
Samma problem fanns på Facebookssidan "Oviksbygden mot brytning". Den
man som administrerar sidan lösteproblemet genom att starta en sluten
Facebooksida. Alla som vill, oavsett var de ståri frågan, får gå med men
debatten ska vara städad.
Media
Flertalet av dem jag kommit kontakt med i detta projekt har berättat att de haft
en medveten strategi att sökakontakt med media. Om deras engagemang lyfts
fram i massmedia, och det gäller givetvis både "traditionell" press och media
som verkar via nätet, såkan det gynna den frågade arbetar med.
Införoffentliggörandet av Juliaresan hade de fyra unga kvinnorna som står
bakom projektet tagit kontakt med en journalist på en av lokaltidningarna.
Denne skrev en artikel om deras arbete, och de hade också fåttläsaigenom
texten innan den publicerades dagen efter projektstarten. Enligt kvinnorna blev
genomslaget stort redan frånbörjan, förde säger att med undantag for denna
allra förstakontakt från deras sida, har det i stället alltid varit media som
kontaktat dem. De tror att det framförallt äräldre som hämtarupp information
om Juliaresan via press och radio, och att det ärett bra komplement till deras
hemsida (i form av en blogg) och Facebooksida föratt nåut såbrett som
möjligt.
Givetvis kan en rörelseeller ett engagemang bli omskrivet och/eller omnämnt i
massmedia utan att de som driver fråganhar tagit initiativ därtill. De som
arbetar med massmedia jobbar kontinuerligt med nyhetsbevakning och har en
händelse eller en företeelsenyhetsvärde sålyfts det fram.
En av dem som kan berättaom det ärLinnea Swedenmark som startade
namninsamlingen "Var med på mitt kort", ett tackkort till ICA-handlaren Bo
Oskarsson i Kaxås, som på affärens Facebooksida välkomnatbygdens nya
invånare som kom fi-ån Syrien. Bos välkomsthälsninguppmärksammades runt
om i Sverige, delades snabbt av många på sociala medier och blev en
riksnyhet. Några dagar senare var i ställetnyheten att handlaren blivit hotad av
rasister. Linnea kände att hon ville ge Bo sitt stöd,och också ge andra samma
möjlighetatt på ett enkelt sätttacka honom.
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Den pågåendenamninsamlingen snappades snabbt upp av massmedia, förstut
var SVT. Linnea berättar:
"Någon timme senare ringde Expressen. Lokalnyhetema i Jämtland
hördeav sig snabbt. Dårullade det på - fler hördetalas om det, och ville
ståmed. Namninsamlingen växte. Det blev en snackis, helt enkelt."

Bo Oskarsson uppvaktas med ett stort tackkort och en bok med tackhälsningar
från 11 97 9 personer. Foto: Henrik Sökänder
Vill dock påpeka att det naturligtvis inte är givet att media skildrar en rörelse
och de aktiva på ett positivt sätt. En kvinna som jag samtalat med berättar att
hon kände sig väldigt ifrågasatt närlokalpressen gjorde en intervju med henne.
En del av dem jag kommit i kontakt med har, som ett sätt att bedriva opinion,
skrivit insändare till pressen. Ett annat sätt att delta i debatten äratt
kommentera artiklar som ligger ute på nätet. Till skillnad från traditionell press
ger massmedia som finns på nätet en störremöjlighettill dialog. Vissa frågor
väckermycket debattlust.
Att använda lokalpressen föratt annonsera om olika arrangemang ärockså
något som mina informanter nämner, även om den annonseringen oftast
kombineras med andra metoder förinformationsspridning.
Demonstrationer och manifestationer:
Det kan finnas flera, bådedirekta och indirekta syften till varfören person eller
en grupp av människor/organisationer tar initiativ till att arrangera en
demonstration eller manifestation.
Daniel Arvastsson har engagerat sig mot all form av prospektering, dagbrottsoch gmvdrift i Oviksbygden bland annat genom att ta initiativ till och
administrera diskussionsgrupperna "Oviksbygden mot brytning" (en öppenoch
en sluten grupp) som finns på Facebook. I samband med en intervju jag gjorde
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med honom berättade Daniel att han hade upplevt att debatten på Facebook
hade gått lite grann i stå. Han ville överlag väckamer liv i frågan igen och
börjadedärförplanera fören demonstration. Föratt få en störrebredd frågade
han Naturskyddsföreningeni Jämtland/Härjedalenoch Befrielserörelseni
Republiken Jämtland om de ville vara medarrangörer,vilket de gärna ställde
upp på.
Demonstrationen ägderum den 3 april 2013 och lockade ett par hundra
personer. Samlingspunkten var Fröjdholmen,Myrviken, varifrån det skulle
köraen fordonskortege till Ovikens gamla kyrka. Från kyrkan skulle en marsch
avgå till Orrgården, därdet var samling med föreläsningoch fika.
Bilkortegen snirklade sig fram genom byn mnt en del av det område som
kommer att påverkas om planerna på brytning skulle bli verklighet. Vid kyrkan
utrustade sig deltagarna medjämtlandsfanor, plakat och banderoller samtidigt
som de stod och småpratade i väntan på att marschen skulle avgå. Det var gott
om folk i alla åldrar, frånbarn och ungdomar till gamla, och några politiker
frånlänet syntes också i vimlet. Trots allvaret rådde en lättsam stämning.

GRUVA
I samband med demonstrationen i Oviken april 2013
Genom att arrangera en demonstration möjliggörman samtidigt förandra
personer att, på ett organiserat sätt och i ett offentligt rum, torgförasina åsikter.
Påresan hem, som skedde i en "manifestationsbuss" som bekostats av
Naturskyddsföreningen, kom jag i samtal med en kvinna i 35-årsåldemsom
aldrig tidigare deltagit i någon protestaktion. Hon kände att detta var en viktig
fråga att engagera sig i och tillade att alla har ett ansvar att göranågot.
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Medan demonstrationen i Oviken genomfördes efter en tids förberedelser
arrangerade det nybildade nätverket "Nazistfritt Jämtland" med mycket kort
framförhållningen manifestation den 22 december 2013 föratt visa solidaritet
med dem som attackerades vid en antinazistisk demonstration i KLärrtorp en
vecka tidigare (Dagens Nyheter, länk se källförteckning).Samtidigt ville de
visa "att vi i Jämtland inte heller accepterar nazister och deras odemokratiska
metoder (...) Vi vill ha ett Jämtland utan intolerans!" (från Facebooksidan
https://www.facebook.com/eroups/199629543547618/?fref=ts#!/events/14214
71361422883/)
Trots att de haft så fådagar på sig föratt nåut med information om den
kommande manifestationen lyckades de väl, mycket tack vare sociala medier
men också genom massmedia. Över800 länsbor deltog.

Manifestation förmångfaldoch mot nazism december 2013
Offentliga möten/arrangemang:
Ävenom det kan innebäramycket planeringsarbete och kostnader såsatsar en
del grupper, även om de har knappa resurser, på att anordna offentliga möten
och andra typer av arrangemang. Syftena ärofta flera och samverkande. Dels
kan det handla om att fåfler att engagera sig i de frågorman driver, men också
att ge deltagarna fördjupadekunskaper och insikter.
Affischering:
Till de sätt att sprida kännedom om sin verksamhet och framförallt i samband
med särskilda aktiviteter höratt affischera. Att sättaupp affischer på väl valda
ställen ären väg att tala om vad som är pågångjust nu. I samband med
namninsamlingen "Vi som äremot negativ exploatering av Odensala" fanns
små affischer med länkadress till den digitala insamlingen uppsatta på
busskurer och liknande i närområdet.
En man som skapade en affisch infören demonstration i länetberättar att han
hade funderat mycket på hur den skulle se ut föratt få så stor genomslagskraft
som möjligt. Det kändes viktigt att den tilltalade flera ålderskategorier.
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Uppvaktningar av politiker
Att gå den vedertagna politiska vägen tillhör givetvis de metoder som används,
och då gärna i kombination med flera andra vägar. Närungdomar och
fritidsledare från olika fritidsgårdari Östersundskommun reagerade på
besparingsplaner i gårdarnas verksamhet skrev de både insändare,
debattartiklar, personliga brev till politikerna, startade namninsamlingar och
samlades till en protestaktion i samband med ett kommunalfullmäktigemöte.
De överlämnadesina namnlistor och hade också förberettinläggtill
allmänhetens frågestund, något som till deras besvikelse blev inställdjust den
gången.

I samband med kommunalfullmäktigemöteti februari 2013
Andra har tagit tillfället i akt och lämnat in synpunkter till kommunen rörande
översiktsplanen Östersund2040 eller skickat sta-ivelser till Länsstyrelsen
angående en planerad torvtäkt på Branaflon österom Östersundbara föratt
nämnanågraexempel. Några som systematiskt har arbetat med
opinionsbildning bland beslutsfattare ärstyrgmppen för"Skolan kvar i
Bringåsen". De bjödtill exempel in politiker i flera omgångartill sin
nedläggningshotade skola och utarbetade ett medborgarförslagrörande
ombyggnader av skolan inkluderande kostnadsberäkning som de kunde visa
upp.
Förutomatt jag följtde kanaler rörelsernasjälva använder sig av föratt nåut,
har jag kombinerat detta med andra metoder föratt hitta dem och föratt skapa
kontakt. Det har bland annat handlat om att vara ute och rörasig på allmänna
platser, delta i kommunfullmäktigemöten,studera anslagstavlor, aktivera
befintliga nätverk och upparbeta nya kontakter som kan leda en vidare i ett
kontaktskapande.
Jag har tidigare nämnt Facebook som en viktig kanal förde sociala rörelserna
föratt nåut, och de kan använda sig av både öppnaoch slutna grupper försin
15

opinionsbildning. Skillnaden i att ha en sluten grupp är att man har en annan
kontroll övervilka som ärmed. Men de slutna grupperna kan också användas
på ett annat sätt, nämligen som en kanal förintern kommunikation. Jag har fått
tillgångtill ett par sådana slutna grupper och har dänned mycket ingående
kunnat följadet interna planeringsarbetet.
Ett nätverk
Som ett exempel på ett nätverk som dokumenterats i detta projekt kan nämnas
Ingen Människa ärIllegal (IMäl) - Östersund.Detta nätverkhar jag följtunder
flera år, bland annat genom ett tidigare projekt därjag inventerat länets
invandrarföreningar, se Olsson (2012).
Nätverket Ingen Människa ärIllegal, som är partipolitiskt obundet, finns på
riksnivå och har en handfull lokalgrupper. Varje lokalorganisation skapar sin
egen verksamhet utifrån organisationens gmndvärderingar. Gmppen
organiserar sig utomparlamentariskt och strävar efter att fatta beslut och agera
utan representantskap samt att arbeta såatt ingen i nätverket stårövernågon
annan (hämtat från plattformen, se http://www.ineemllegal.org/).
Redan förmånga årsedan fanns en lokalgmpp av nätverket i Östersund.Den
startades helt spontant av en studentpräst samt av några studenter som hade
lyssnat på en föreläsningom flyktingbarns utsatta position. Nätverketbedrev
både utåtriktad verksamhet och arbetade rent konkret med stödåt papperslösa
och gömda flyktingar. Efter ett antal årbestod nätverket bara av 2-3 aktiva
personer, och de måste väljabort det utåtriktade arbetet. Till slut blev nätverket
vilande. Förett par år sedan kom verksamheten i gång igen.
Nätverketbestårtill övervägandedel av studenter som bara vistas häri
Östersund/Jämtlandunder sin studietid och detta ärtill nackdel för
kontinuiteten och stadgan i arbetet. De önskarkunna engagera människor som
har etablerat sig på arbetsmarknaden och bor härmer permanent. Som ett led i
"Ett rop hjälp"
detta kontaktsökandearrangerade nätverket i april eventet
på
loppis,
musik,
med ett späckat program bestående av föreläsningar,
pyssel med
mera. Det fanns dock flera anledningar till att man kraftsamlade. Förutomatt
väckatankar hos folk och fåfler att engagera sig i dessa frågorville man också
göra en markering mot de allt öppnarerasistiska tongångarna i samhället samt
förstärkanätverkets ekonomi.
Enligt arrangörernablev dagen lyckad. De hade, om man räknar samman dem
som besökteeventet under dagen och de som var på den efterföljande
välgörenhetsfestenpå kvällen, säkert ett par hundra besökareoch en del av
dem var helt nya kontakter. Något annat som var positivt var att nätverkets
kärna svetsades samman genom allt förberedelsearbete införarrangemanget.
Ävenekonomiskt gick de med vinst.
Nätverket arbetar med att praktiskt stödjade människor som tvingats gå under
jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. De strävar efter att alla som
befinner sig i Sverige och vill stanna kvar ska få permanent uppehållstillstånd
och anständiga rättigheter.
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De flesta förfrågningarom stödoch hjälp kommer från de papperslösa själva.
Det kan gälla allt från att de behöveren bostad, mat och klädertill sjuk- och
tandvård. Hjälpbehoven ser olika ut beroende av vilken årstid det är, den kalla
perioden behövsmera hjälp. Det som totalt sett efterfrågas mest ärjuridisk
hjälp.
Ävenom organisationen förmedlarhjälpmed ett boende, såärdet
privatpersoner som ställerupp med bostad. Nätverket skapar de ekonomiska
förutsättningarnafor dessa personer att hjälpatill. De håller ocksåkontinuerlig
kontakt med de gömdaoch noterar deras behov.

l'iNGENI|
1*1

Pengarinsamling ijuletid
förpapperslösfamilj i Jämtland
NätverketIngen MänniskaärIllegal arbetar med att
praktiskt stödjade människorsom tvingats gåunderjorden efter
att ha fåttavslag påasylansökan
Pengarinsamlingens ändarna!äratt möjliggöratak överhuvudet och mat fören papperslös barnfamilj i Jämtlandsom inte
har nägraekonomiska eller juridiska rättigheter.Vi kommer att
säljajulklappskort, tygpåsar,t-shirts, fika och grillad korv m.m.
Dessutom blir det fiskdamm förde småoch uppträdandemed
julsångerfränBirkas Folkhögskola!

^

Datum: Lördagenden 14:e december
Tid: 12:00-16:00

Plats; Stortorget, Östersund
Frejas
Bakeri

_j^^_
fet»nyrtdissys)

Iragen Människaärlliegat Östersund
£-post;ostetsund^fnyertflegaf.ott)
Tttefonsvarare; 0764 - 27 54 27
8anftgiro:80l-9S&8

Information om pengainsamling i december 2013
Förden interna kommunikationen har den slutna Facebooksidan blivit en allt
viktigare kanal. Härinformeras till exempel om kommande möten,härkan
man skriva ut affischer for annonsering och skänka pengar till verksamheten
genom att med en smartphone skanna en QR-kod. Via sidan går det också att
pä ett enkelt sätt skicka ut förfrågningarom till exempel ett par vinterskor eller
ett par täckbyxortill en gömd flykting. Den allra känsligaste informationen
förmedlasvia e-post till den mest aktiva kärnan i nätverket.
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DISKUSSION
I det här projektet har jag inventerat sociala rörelsersom verkar i nuet parallellt
med att jag utforskat vilka metoder som måste användas föratt ringa in dem.
Jag har både skapat mig en översiktligbild överfrågor som på ett eller annat
sättväcker engagemang, och samtidigt dokumenterat en del av dem
grundligare. Vad det gäller de rörelserjag studerat närmarehar jag följtdem
via de kanaler de använder föratt nåut och även varit i personlig kontakt med
olika företrädare.Jag har också skrivit ut och sparat deras handlingar, som till
störstadelen ärintemetbaserade. Mångarörelserhar till exempel skapat
Facebookgrupper, och jag har kunnat säkra alla inläggbakåt i tiden, i en del
fall rördet sig om flera år.
Att göra en dokumentation av det här slaget har visat sig vara möjligt. Det går
att hitta de nya rörelserna, som inte verkar i traditionell foreningsform och
därmed inte heller lämnar efter sig traditionella föreningshandlingar. Det känns
också angeläget ur flera aspekter att göradenna dokumentation. Få av dem jag
samtalat med ärintresserade av att själva skapa ett arkiv, åtminstone i form av
utskrivna handlingar, föratt sedan bevara det förframtiden. Fördem är
frågornade arbetar med det primära, och det tar i regel ocksåmycket av deras
tid i anspråk. Däremot uppfattar jag det som om de flesta uppskattar att deras
handlingar blir samlade och bevarade på ett arkiv.
En annan aspekt som jag vill belysa äratt det ärlättare att dokumentera rörelser
som verkar här och nu, än att i efterhand försökaidentifiera och dokumentera
dem. Mer och mer av kontakter och verksamhet sker via internet, och det gäller
bådetraditionella föreningaroch nya sociala rörelser,och frågan ärhur vi i
efterhand ska kunna komma åt dessa digitala handlingar om de inte sparar
materialet själva. Som jag tidigare nämnt har jag till exempel kunnat säkra flera
år gammalt material från Facebookgrupper, men hur länge kan man räknamed
en sådan åtkomst? Facebook ärett privat företagsom närsom helst kan ändra
sin policy vad det gäller tillgänglighet.
Ett sätt att ta del av digitalt material ärvia Kungliga Biblioteket (KB), som år
1997 startade projektet Kulturarw med syfte att samla in svenska webbsidor.
Med hjälp av en webbrobot sker två gångerper år en insamling av den svenska
delen av internet. De toppdomäner som KB samlar ifrån ärbland annat .se,
.com och .org (Kulturarw3, länk, se källförteckning).Föratt sökai det
omfattande arkivet måste man besökaKB. I samband med ett samtal med
Krister Persson, KB, berättadehan att denna insamling ger "ett avtryck över
vad som publiceras i Sverige". Det är sålunda ingen heltäckande insamling.
Notabelt ärockså att varken Facebook eller Twitter kommer med i denna
skanning. Det förekommerdock liknande projekt på andra håll, bland annat i
Kalifornien, med syfte att samla in material frånhela världen.
Att arbeta med dokumentation ärett sätt att aktivt verka föratt fler arkiv ska bli
bevarade förframtiden. Det ärdock en resurskrävande metod. Ofta sker
dokumentationer i samband med olika projekt, och dessa avgörvilken typ av
material som samlas in. I viss månkan man väl säga att det ärlättare att få
bidrag till projekt som rörfrågor som ligger i tiden. Det kan givetvis vara ett
problem och en begränsning.
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Ett sätt att komma runt dessa begränsningarvore att sträva efter att
dokumentationsarbetet skulle ingåi arkivens ordinarie verksamhet. Genom att
satsa på dokumentationsarkivarier skulle man mer förutsättningslöstkunna
arbeta föratt fler arkiv skulle bli bevarade förframtiden. Det gäller dåi
synnerhet sådanavars röstersällankommer till tals i dag. Detta kan ske dels
genom riktade dokumentationsinsatser, men framförallt genom att verka föratt
flera ska fåinsikter om att deras verksamhet ärviktig att bevara. Kan man
inspirera och engagera fler att själva delta i arkivbildandet, och också finnas på
plats med råd och handfast stödåtdessa, har man kommit en bit på vägmot
arkiven som en plats förallas minnen.
Som jag nämnde i min inledning finns i dag en störremedvetenhet i
arkivvärlden om att arkiven endast speglar en del av vårhistoria, och också en
ökadinsikt om att de som arbetar på arkiven kan bidra till en positiv
förändring.Dessa frågorbelystes på Nordiskt kulturarvscentmms (NCK:s)
vårkonferens "Ta ställning - demokrati och delaktighet på lika villkor" som
arrangerades i Östersundi febmari 2014. En av talarna var Gudmund
Valderhaug som under temat "Arkivaktivism" vill få arkivarier att reflektera
översin yrkesroll och den makt de besitter. Han menar att arkivarier aldrig har
varit neutrala; deras arbete har påverkat vad som finns bevarat och hur
arkivhandlingar har tolkats. Genom att vara medvetna om sin makt kan de
också använda den föratt se till att arkiven blir mer demokratiska och
samhällsrelevanta.
Avslutningsvis vill jag återkoppla till min dokumentation och påpeka att det
naturligtvis finns sociala rörelsersom av en eller annan anledning inte vill låta
sig hittas och inte heller har någon önskanatt bli dokumenterade. Det ärockså
så att det urval av dokumentationer som gjorts i detta projekt givetvis bara är
ett av mångatänkbara.
Östersundfebmari 2014
Margareta Olsson

Kontaktuppgifter:
Föreningsarkiveti Jämtlands län
Arkiwägen l
831 31 Östersund
063-77 64 20
www.fai.se
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SCB Medborgerliga aktiviteter
Medlem i politiskt parti 1980-1981
httD://www.scb.se/Statistik/LE/LE0101/2012A02B/TabellerMA198020Q7.xls#'MAl'!Al
SCB Medborgerliga aktiviteter
Politik 2012
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tabell 2Q12.xls
Webbplatser
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http://www.iuliaresan.se/
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http ://www. interasistmen. se/
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http://www.ingenillegal.org/
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Fördjupadedokumentationer
Innehållerhandlingar med koppling till de olika rörelserna; även pressmaterial
med kommentarer och i vissa fall bakgrundsmaterial. Härfinns också svar på
frågelistor samt sammandrag av intervjuer. Namngivna personer har intervjuats
i en eller annan form.
Bringåsens skola
Kort och intensiv kampanj (mindre änen månad) föratt rädda den
nedläggningshotade skolan. Namninsamling, utarbetande av medborgarförslag,
inbjudan till politiker att komma och besökaskolan, insändare, kontakt med
media med mera. TvåFacebookgrupper, en öppenoch en sluten. Den slutna
användes föratt samordna arbetet.
https://www.facebook.com/groups/445683995550757/?fref=ts (öppengrupp)
https://www.facebook.com/groups/445683995550757/?fref=ts#!/eroups/20235
5516603365/ (sluten grupp)
Innehåller även handlingar från Östersundskommun, pressklipp rörandeskolor
och förskolori Östersundskommun, handlingar rörande Östersunds
skoluppror.
Hans Eriksson
Donation av fastighet till Bräcke kommun
Ändamål- att användas av ungdomar samt av personer som deltar i projektet
Solans.
Innehåller även information om Solaris.
Anna Lindstam, donator, Sven-ÅkeDraxten, kommunalråd, och Peppe
Liljeljäll, projektledare förSolans
Fritidsgårdar i Östersundskommun
Protester mot kostnadsbesparingar.
Namninsamling, opinionsbildning via flera Facebookgrupper, tal ställt till
kommunfullmäktige, personligt brev till politiker, kommunala handlingar med
mera. Ävenhandlingar rörandeeventuella besparingar på fritidsledare i
Nyheden, Krokoms kommun.
Paula Blidberg, Olivia Alfreds och Matilda Sävelind Roos
Hjälpkassen i Jämtlands län
Föratt hjälpamänniskor i nöd.
Hjälpen förmedlasvia en sluten Facebooksida.
https ://www.facebook.com/groups/199629543 547618/?fref=ts (sluten grupp)
Therese Pettersson
Inte rasist, men
Granskar Sverigedemokraterna och de organisationer som kan kopplas till dem.
Innehåller även en kartläggning av vardagsrasism på nätet gjord i juni 2012.
httD://www.interasistmen.se/
https://www.facebook.com/irm.se
Anny Berglin
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Juliaresan
Insamling till barncancerfonden.
http.V/www.juliaresan.se/
https://www.facebook.com/juliaresan?fref=ts
Beatrice Björch, Stina Lif, Amanda Löfgrenoch Adéle Rundgren
Nazistfritt Jämtland
Ett partipolitiskt obundet nätverk vars mål äratt motverka nazism i länet.
httDS://www.facebook.com/erouDs/445683995550757/?fref=ts#!/Dages/Nazistfr
itt-J%C3%A4mtland/599053686829532?fref=ts
Nätverket förglobal fred och demokrati, tidigare Stoppa kriget i Irak
Ströddahandlingar samt en kort historik.
Kick Leijnse
Nätverket Ingen MänniskaärIllegal - Östersund(IMäl)
Arbetar med att praktiskt stödjade människor som tvingats gå underjorden
efter att ha fått avslag på asylansökan,även opinionsarbete.
http://www.ingenil legal. org/
httD://www.ingenillegal.org/imai-ostersund
httDS://www.facebook.com/eroups/199629543547618/?fref=ts#!/pages/IngenM%C3 %A4nniska-%C3 %A4r-Illeeal%C3%96stersund/l 56329391098781 ?fref=ts (öppengrupp).
Har en sluten Facebookgrupp föratt samordna arbetet.
Rebecca Berglund (2013), Rut Törnkvist,Zhiwar Rashid, Kattis Hising samt
Rebecca Berglund (2012)
Oviksbygden mot brytning
Opinionsbildning mot prospektering, dagbrotts- och gruvdrift via bland annat
Facebook.
https://www.facebook.com/0viksbygden (öppengrupp)
https://www.facebook.com/0viksbvgden#!/groups/oviksbygdenmotbrytning/
(sluten grupp)
Innehåller även kringmaterial.
Daniel Arvastsson
Ska privata intressen fåförstörasödraNorrlands rena vatten? Protestera mot
fiskodlingen i Jämtland här!
Namninsamling. Innehåller även annat material rörandefiskodling i Jämtland.
Sofia Rennerståhl
Torvbrytning, planerad, Branaflon, Östersundskommun
Opinionsbildning bland annat genom skrivelser till Länsstyrelsenmen också
genom utlagd gästbok vid en av uppfarterna till Branaflon.
Bo Lejon
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Upprop Maths O Sundqvist
Namninsamling fören oberoende granskning av Carnegies och Riksgäldens
samlade agerande gentemot familjen Sundqvist.
Namninsamling.
Nils-Bertil Nilsson
Var med på mitt kort
Namninsamling till stödförICA-handlaren Bo Oskarsson, ICA Ladan, Kaxås,
som välkomnat nyinflyttare från Syrien till Offerdalsbygden.
ICA Ladan Kaxås facebooksida
https://www.facebook.com/icaladan?fref=ts
Innehåller även kringmaterial.
Linnea Swedenmark
Vi som äremot negativ exploatering av Odensala
Opinionsbildning bland annat genom namninsamling.
Aktuellt i samband med Östersundskommuns "Översiktsplan2040".
Pressklipp även rörandeandra områden i kommunen som berörsav
översiktsplanen. Ävenkommunalt material.
Kerstin Wettersten
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BILAGA
EXEMPEL PÅFRÅGORSOM VÄCKTENGAGEMANG
Merparten av de teman som presenteras i denna sammanställning ärfrågor som på ett
eller annat sätt engagerat länsbornaunder projekttiden. Några av ämnena finns dock
med i förstahand föratt tjäna som en slags referensram till materialet. Här finns
samlat i huvudsak pressklipp och artiklar utsh-ivna frånnätet, en del med
kommentarer. Finns även en del kringmaterial.

Byggnation - påbyggnad på Frösöhus,Hornsberg
Demonstrationer, bland annat syriska flyktingar mot kriget i Syrien
—
Djurmisshandel —
Djurförsök
Ensam gran söker gåvor till barn
Frisersalong på Östersundssjukhus
Fältarbetsgruppen
Förskolor, bland annat om barngruppernas storlek
Gender Defender, serie, satir övervita män som känner sig kränkta av samhället
Graffittivägg
Gruvbrytning, bland annat i Stekenjokk
Handel - i stadskärnan, extern handel i köpcentra, namninsamling
Infrastruktur, om flyttningsmönsteroch befolkningsutveckling
Insändarsidor, blandat innehåll
Integration, stödtill flyktingar i Jämtland, privata initiativ och via organisationer
—
Jordbruk, bland annat Mjölkupproret
——
"Hörselspåret"
Kommunala indragningar, exempel
Konsumentpåverkan, bland annat om djurhållning och livsmedel
Kulturhus i Östersund
Långforsen, Offerdal
Miljö,bland annat Hållbarhetsfestival i Östersund,om snötippvid Lillsjön, Östersund
Namninsamlingar, exempel på sådanamed koppling till Jämtland
Nationalpark, Vålådalen-Sylarna-Helags
Norrtåg
Odenvallen, Östersund
Peak Innovation AB
Politiker, politik, kyrkovalet 2013
Postservice
Rasism, hatbrott, registrering av romer med mera
Region, egen
Rennäring
Rovdjur
Rödkulleprojektet, Ullådalen, Åre
Sabotage - bland annat motjakttorn, mot Ånnsjönsfågelstation
Sjukvård, bland annat om arbetsmiljö och bemanningsfrågor, löner
Skolor
Social nedrustning - bland annat om arbetslöshet, barnfattigdom, FAS 3
Sociala medier, om rörelsersom verkar på nätet, om övervakning, exempel på hur
snabbt en rörelsekan blossa upp och spridas via nätet med mera
Solidaritet, stödoch välgörenhet- många exempel

