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Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 

Föreningsstyrelsens arbete 

Ekonomi 

Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 

2014. Målsättningen är att behålla en, högst två, juridiska personer och att avveckla bolagen 

Ordfront AB, Galago AB, Lyrikklubben i Stockholm AB samt Ordfront Kultur AB. 

Avvecklingen av Ordfront AB upptog en stor del av diskussionerna och styrelsen kunde 

konstatera att endast en konkurs skulle vara möjlig. Att likvidera bolagen skulle innebära 

kostnader som föreningen, som ägare, inte har någon möjlighet att bära framförallt 

likviditetsmässigt.  

Styrelsen diskuterade också ingående effekterna av en avveckling av Ordfront AB gentemot 

medlemmarna, eftersom det i bolaget finns en stor skuld, i form av så kallade förlagslån 

(medlemslån) men inga tillgångar. Föreningsstyrelsen hade redan 2013 konstaterat att föreningen 

inte har ekonomisk förmåga att ta över skulden från Ordfront AB. Eftersom lånen från 

medlemmarna varit oerhört betydelsefulla för hela föreningen och kanske framförallt Ordfront 

förlag under den tid föreningen ägde förlaget, undersökte föreningsstyrelsen hur och om 

föreningen skulle mäkta med att överta någon del av skulden eller kompensera på annat sätt. 

Efter diskussioner med bland annat ackordscentralen konstaterade styrelsen att det var omöjligt 

för styrelsen att på egen hand fatta beslut om eventuell kompensation och att frågan istället måste 

hänföras till stämman och medlemmarna. Skälet till detta var att de intäkter som i så fall skulle 

användas till kompensation måste tas av medlemsavgifterna. Stämman 2014 beslutade att:  

Stämman konstaterar att föreningen Ordfront inte är juridiskt bunden att ta över och betala ut 

lånen som ligger i Ordfront AB. 

Stämman anser att föreningen bör försöka att kompensera långivarna i den mån det är möjligt. 

Stämman uppdrar åt styrelsen att besluta i varje enskilt ärende efter likvärdiga principer. 

Stämman beslutar att styrelsen får kompensera med sammanlagt högst 500 000 kronor, vilket i 

dagsläget motsvarar 20% av det inlånade beloppet (dvs. före ränta) 

Stämman beslutar att utbetalning kan ske tidigast 2015 och att styrelsen får i uppdrag att ta fram 

rutiner för verkställighet av beslutet.  

Stämman beslutar dock att långivare som önskar ersättning måste meddela detta skriftligen inom 

en av styrelsen beslutad svarstid. 

Under hösten formulerade styrelsen och skickade ut ett brev till långivarna med förfrågningar om 

önskemål om kompensation. Långivarna kunde välja mellan att avstå från kompensation, erhålla 

medlemskap istället för pengar eller få ersättning i form av pengar. Det framgick dock också av 

brevet att ersättning i form av pengar endast kunde utbetalas om föreningen har möjlighet till 

detta – dvs ett positivt resultat samt likvida medel. Svaren samlades in i slutet av året och 

behandlas under 2015. Såväl en obeståndsjurist samt skatteverket har konsulterats i ärendet.   



2 

 

Föreningen drogs även 2014 med likviditetsproblem men verksamheten gick ändå resultatmässigt 

med vinst. De ekonomiska svårigheterna beror främst på att det har varit svårt att komma ikapp 

konsekvenserna av tidigare års förluster. Föreningen fortsatte att arbeta ned den så kallade 

ateljéskulden till förlaget som vid årets slut var helt borta (från ursprungligen cirka 840 000 

kronor) medan den så kallade föreningsskulden låg kvar nästan orörd.  

Föreningen fick under året ett bidrag från regeringskansliet för att genomföra en konferens under 

MR-dagarna och Ordfront Magasin fick stöd från kulturrådet. Ordfront Magasin fick också extra 

intäkter från försäljning av två böcker, boken om Klimatriksdagen och Reinfeldtkoden där 

framförallt Reinfeldtkoden genererade en vinst. Medlemsintäkterna var under året dock fortsatt 

betydligt lägre än vad som borde vara fallet utifrån antalet medlemmar. Orsaken troddes vara en 

bugg i medlemsregistret, som länge varit svårhanterligt. 

Övrigt styrelsearbete: 

Den nya styrelsen påbörjade sitt arbete i juni 2014. Därefter dröjde det emellertid tills i december 

2014 innan ett regelrätt styrelsemöte kunde genomföras på grund av bortfall och därmed 

bristande beslutanderätt. Ett par möten med ett fåtal ledamöter hölls ändå under hösten då man 

framförallt diskuterade framtidsfrågor för föreningen. Styrelsen fick inleda sitt arbete med att 

kalla till en extrastämma eftersom revisionsberättelsen för föreningen inte var klar till den 

ordinarie stämman i maj 2014.  

Under året diskuterades också behovet av omorganisation och tydliga direktiv från styrelsen 

rörande Ordfront Magasin. Målsättningen är att ett förslag till direktiv och omorganisation ska 

antas av styrelsen hösten 2015.  

Under året fortsatte styrelsen arbetet med Demokratipriset som man beslutat att tilldela 

visselblåsaren Edward Snowden. Prisutdelningen skedde under MR-dagarna i Umeå, där 

Snowden närvarade via länk från Moskva.  

Styrelsen sammanträdde 4 gånger under 2014.  

Arbetsutskottet sammanträdde mellan och efter styrelsemötena och i övrigt vid behov.  

Under året behandlades också flera löpande frågor som personal, värvning, verksamhet, 

lokalföreningar, stämma, stämmohandlingar mm 

Föreningsstyrelse 2014-01-01-2014-05-17 

Ordförande: Anna Wigenmark 

Ledamöter: Cilla Gustavsson, Hanna Mörck, Klas-Herman Lundgren, Emmy Bornemark, Ryan 

Tebo, Farid Bonakdar, Malin Fryknäs, Annelie Schlaug. Suppleant: Sofia Kjellén. 

AU: Anna Wigenmark och Cilla Gustavsson 

Föreningsstyrelse 2014-05-17 – 2014-12-31 

Ordförande: 
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Anna Wigenmark 

Ledamöter: Cilla Gustavsson, Sofia Kjellén, Hanna Mörck, Klas-Herman Lundgren, Ryan Tebo, 

Farid Bonakdar, Malin Fryknäs, Annelie Schlaug, Jan-Erik Pettersson och Elena Namli.  

Katarina Rosengren-Falk valdes in i styrelsen vid stämman men avsade sig av personliga skäl 

platsen under hösten 2014.  

Föreningen och kansliet 

Värvning  

Under 2014 valde Ordfront att satsa extra resurser på att synas på bokmässan i Göteborg och 

Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå. Ett flertal mindre utåtriktade aktiviteter anordnades 

dessutom under året där föreningens verksamhet presenterades. (se mer nedan) 

Under året gjordes också ett försök att locka tillbaka gamla medlemmar med ett särskilt riktat 

brevutskick men i övrigt användes främst nyhetsbrev, föreningssidorna i Ordfront magasin, 

sociala medier/framförallt facebook och hemsidan för att sprida information om föreningens 

verksamhet.  

Kommunikationsplan  

Under 2014 fortsatte arbetet med en tydlig kommunikationsplan med målsättningen att ge bättre 

förutsättningar för att öka medlemsantalet och intresset för föreningen. Målsättningarna är 

framförallt att öka intresset för Ordfronts verksamhet men även att framhålla och stärka 

föreningen Ordfront som en viktig röst i samhällsdebatten. Kommunikationsplanen ska också 

beskriva strategier för att öka medlemsantalet  

Under de första månaderna 2014 hade föreningen också tillgång till en kommunikatör på deltid 

som delades med Mänskliga Rättighetsdagarna. Tjänsten upphörde dock av ekonomiska och 

personella skäl under hösten.  

Medlemsadministration  

Under 2014 blev det allt tydligare att föreningens gamla medlemsregister började bli både för 

gammalt och osäkert. Flera olika alternativ till ny register undersöktes men få passade föreningens 

önskemål, andra var helt enkelt för dyra. I slutet av året beslutades istället att helt lägga över 

medlemshanteringen till en extern aktör, Nätverkstan i Göteborg.  

Böcker 

Föreningen gav ut två böcker under året. Dels Reinfeldtkoden av Stefan Carlén, Christer Persson 

och Daniel Suhonen, som är en summering och granskning av alliansens år vid makten. Boken 

kom ut på våren under ”supervalåret” och sålde initialt mycket bra. Totalt såldes drygt 6000 

exemplar av boken under 2014. Föreningen gav också ut boken om Sveriges första 

Klimaktriksdag, som hölls i Norrköping sommaren 2014. Syftet med att ge ut boken var främst 

att sprida motionerna som antogs under klimatriksdagen till beslutsfattare och makthavare. 

Föreningen bakom Klimatriksdagen gick därför in med ett tryckbidrag och ett stödköp som 

bekostade föreningens kostnader för layout och tryck.  
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Utåtriktat arbete och kampanjer 

Under året startade föreningen Ordfront en kampanj för de så kallade Bolotnajafångarna, dvs 

demonstranter som protesterade mot återinstallationen av president Putin som president i maj 

2012 och som därefter gripits och fängslats misstänkta för bland annat massupplopp. Domarna 

är politiska och har som avsikt att avskräcka från politisk opposition mot regimen. Amnesty 

International anser att fångarna är samvetsfångar. Föreningen anordnade två seminarier om 

Bolotanaja redan i november 2013 på Mänskliga Rättighetsdagarna och på våren 2014 påbörjades 

kampanjen som innebär att fångarna och deras öden presenteras och följs på hemsidan. I den 

mån det har varit möjligt har även texter av fångarna publicerats.  Svenska och ryska 

kulturarbetare har gett sitt stöd till kampanjen i olika videor. Bland annat spelade Pussy Riot in en 

stödvideo till Ordfrontkampanjen. Flera möten och samtal anordnades under året om 

Bolotnajafångarna, främst i Stockholmstrakten. Tillsammans med Östgruppen visades filmen om 

Pussy Riot ”A punk prayer” på Bio Rio i Stockholm. På Mänskliga Rättighetsdagar visade 

föreningen Ordfront utställningen Den vita cirkeln, skapad av de ryska konstnärerna Lucine 

Dzanyan (tidigare medlem i Pussy Riot) och Alexey Knedyalakovsky. Utställningen består av flera 

hundra små figurer i papp, alla autentiskt avbildade demonstranter och banderoller från olika 

demonstrationer i Ryssland under vintern 2011 och, inte minst, från 6 maj i Moskva. 

Utställningen är förbjuden i Ryssland. Dzanyan och Knedyalakovsky medverkade även i ett 

samtal på MR-dagarna om yttrande- och konstnärlig frihet i Ryssland idag. I samtalet medverkade 

även rysslandskännaren och journalisten Stig Fredriksson samt Viktoria Ivleva, prisbelönt 

fotograf som även visade sina fotografier vid ett miniseminarium. Stig Fredriksson medverkade 

även på bokmässan i Göteborg i ett av Ordfront arrangerat samtal om situationen i Ryssland. Vid 

flera tillfällen under året deltog även personer som tvingats fly från Ryssland på grund av sitt 

politiska engagemang, bland andra Alexey Sachnin och Philipp Galtsov. Under året fick Ordfront 

också hjälp av poeten och musikern Eugene Wolynsky med texter, översättningar och kontakter.   

Ett särskilt informationsmaterial om Bolotnajafångarna och kampanjen togs fram och spreds vid 

de seminarier och samtal som Ordfront anordnade. 

Förutom situationen i Ryssland lyfte Ordfront också fram Klimatriksdagen i ett seminarium 

under bokmässan. Ordfront deltog även i förberedelserna till Klimatriksdagen och var värd för 

ett par möten i Stockholm i det förberedelsearbetet. Under senvåren anordnades flera samtal 

kring Reinfeldtkoden – oftast av författarna själva – då Ordfront även fanns på plats med 

bokbord. Ett mycket välbesökt seminarium hölls exempelvis i Almedalen under politikerveckan. 

Det var första gången som föreningen helt på egen hand gav ut böcker, vilket på flera sätt 

innebar en spännande utmaning. Föreningens policy kring utgivning av egna böcker är att de 

alltid ska vara finansierade innan de går till tryck samt att en marknadsföringsplan ska tas fram för 

varje enskild bok.  

Under året, det så kallade supervalåret, anordnade Ordfront även samtal/föreläsningar kring 

fascismens utbredning i Europa, dels i Stockholm, dels i Göteborg. I Stockholm skedde samtalet i 

samarbete med Botkyrka kommun där författaren Henrik Arnstad medverkade tillsammans med 

EU-parlamentariker. I Göteborg anordnades mötet på ABF men också med en grupp 

Ordfrontare som förhoppningsvis kommer att bilda en arbetsgrupp eller lokalförening i staden. 
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Demokratipriset 

Efter att ha gjort ett par års uppehåll delades 2014 åter Ordfronts demokratipris ut. 

Demokratiprisjuryn föreslog och styrelsen accepterade att 2014 års pris skulle tilldelas en person 

som inte bor eller är direkt verksam i Sverige, visselblåsaren Edward Snowden. Styrelsen lyckades 

etablera kontakt med Snowden, som accepterade priset och senare även medverkade i ett samtal, 

via länk, från Moskva under MR-dagarna i Umeå. Av säkerhetsskäl fick hans medverkan 

emellertid hållas hemlig under lång tid, och kunde offentliggöras bara några veckor före 

framträdandet. Det blev första gången som Edward Snowden medverkade i ett offentligt samtal 

av den storleken i Sverige och samtalet, lett av Brian Palmer, spelades in och visas sedan dess på 

youtube.  

 

Nyhetsbrev  

Minst en gång i månaden har nyhetsbrev skickats ut med nyheter från föreningen, 

DemokratiAkademin, Mänskliga Rättighetsdagarna och Ordfront magasin.   

Nyhetsbrevet har cirka 3 500 prenumeranter, varav de flesta är medlemmar i föreningen. 

Nyhetsbreven innehåller allt från information om nya kurser och böcker till medlemserbjudanden 

från samarbetspartners. 

Sociala medier 

Föreningens aktiviteter på sociala medier tilltog kraftigt under 2014, främst på grund av 

Bolotnajakampanjen och Demokratipriset.  Minst två uppdateringar i veckan görs på Facebook 

och hemsidan. Regelbundet uppmanades egna vänner att ”gilla” sidan, liksom medlemmar i 

Facebookgruppen, något som gett resultat i ökad synlighet.  Under Mänskliga Rättighetsdagarna i 

Umeå, som hade temat Rätten till kultur, valde föreningen och magasinet att gemensamt öka sin 

bevakning av evenemanget och då främst sina egna arrangemang. Detta resulterade i ett flertal 

artiklar på hemsidan och OMline men även flera podcasts med medverkande under MR-dagarna.  

Föreningssidorna Ordfront Magasin  

Föreningens verksamhet lyftes fram redaktionellt på två föreningssidor i varje nummer av 

Ordfront magasin. Artiklar, intervjuer och reportage som rör föreningens verksamhet eller 

aktuella ämnesområden publicerades. Ordförandekrönikorna lyftes också upp på hemsidan för att 

ytterligare synliggöras.  

Kurser 

Föreningen fortsatte under året att anordna de omtyckta skrivarkurserna med Sören Bondeson. 

Ett försök att starta en kurs i att skriva resereportage misslyckades tyvärr, främst på grund av att 

den inte kunde marknadsföras i tillräckligt hög grad. Föreningen kommer dock att fortsätta att 

utveckla kursverksamheten.  

Medlemsadministration 

Antalet medlemmar vid årsskiftet var enligt medlemsregistret 6000 personer. Fortfarande fanns 

dock en stor diskrepans mellan antalet registrerade betalande medlemmar och de intäkter som 

medlemskapet ger föreningen. Skillnaden tros bero på buggar i medlemsregistret. Medlemsantalet 

fortsatte att sjunka något under 2014 men tycks har avstannat.  
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Lokalföreningarna kallades till föreningsråd i samband med stämman 2014.  

Ordfront magasin 

Utgivning 

Under 2014 utkom magasin med 5 nummer à 52 sidor, och ett ”dubbelnummer” med 68 sidor. 

Varje nummer innehåller ett större ämne, ofta är detta stort nog att kallas ett tema. En stående 

kulturavdelning har kritik, kommentarer och reportage/essä. Varje nummer innehåller har en 

avdelning med nyheter från mänskliga rättighetssfären. Varje nummer innehåller 

”Föreningssidor” där Föreningen Ordfront står för innehållet. Årets sista nummer var som 

vanligt ett specialnummer om böcker och litteratur – Ordfronts litterära magasin, OLM 

Redaktionen och eventuella praktikanter står för en del av texterna i magasinet, övrigt köps in av 

frilansare.  

På nätet representeras tidningen av ”omlinemagasin” där utvalt material ur papperstidningen 

publiceras, men också näteget material. 

Nummer 1 2014 

Tema ”Brott och Straff” om fängelser, fångar, lagar, nationellt och internationellt. Skribenter 

bland andra Joacim Blomqvist och Svante Weyler. 

Nummer 2 2014 

Tema New Public Manegement. Annika Eriksson redde ut begreppen, historien och funktionen 

hos det byråkratiska styrsystem som gjort medborgaren till kund och myndigheter till utförare 

och medfört snåriga regler och överdriven toppstyrning i svenska samhällsapparaten. Essä om 

maskulinitet av Mats Söderlund. 

Nummer 3-4 2014 

Extra tjockt nummer. Tema: svenska utbildningsväsen med bland annat stor enkät/analys om 

högskolans problematiska situation. Reportage om socialsekreterares utsatta situation. 

Tankeartikel om voyeurism/exihibitionism i konst och sociala medier. 

Nummer 5 2014 

Stort avslöjande grävjobb om Sidastöd till vinstdrivande, markroffande svenskt företag i Tanzania 

med kringartiklar om bistånd, land grabbing. Intervju med fd talman Birgitta Dahl om ev. 

kommande komplikationer i talmanstillsättningen och regeringsbildning efter valet. Genomgång 

av fackböcker som analyserar nyliberalism. 

Nummer 6 2014 

Analyserande artikel om SD:s tes att ”massinvandring kostar Sverige miljarder”. Reportage från 

Turteatern och radikala nätverk i Stockholms söderort. ”Krig” var tema i recensionsavdelningen. 

Eftervalsanalyser. 

Nummer 7 2014 – OLM 

Stor artikel om Vilhelm Moberg, hans Utvandrarna, och verklighetens utvandrare. Om censur 
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och andra hot mot yttrandefriheten och intervju med Taslima Nasrin. Publikation av unika sagor 

från västra Kurdistan, insamlade av svensk språkforskare på 1950-talet. Fruktlös sökning efter 

stolthet i svensk litterär medelklass. Sverigerintroduktion av ryska författaren Svetlana Vasilenko 

genom novellen Grymt. 

Utåtriktade aktiviteter 

Chefredaktör Johan Berggren rapporterade från politikerveckan i Almedalen. 

OM deltog i MR-dagarna i Umeå med ett seminarium om gruvdrift och motstånd, samt 

nätrapporterade från samma evenemang. 

OM deltog i debatt på Kulturhusets debattscen om invandring. 

Till bland annat sommarnumret inbjöds till läsning och mingel i Ordfronts lokaler på 

Karlbergsvägen 66A. 

Digital närvaro 

Under året har det kontinuerligt publicerats material från papperstidningen men även näteget 

material på ”www.omline.se”. Artiklarna har även marknadsfört via facebookgruppen (2000 pers) 

samt ett Twitterkonto (cirka 1500 följare). Vanliga inlägg på facebook når 200-1500 läsare, 

marknadsförda uppåt det fyrdubbla. Vissa nätartiklar blir ”virala” det vill säga delas så mycket att 

de kan nå flera 10000-tals läsare. Under våren fick en krönika av Lena Kronberg om 

barnfattigdom (publicerad över ett år tidigare) plötsligt 30 000 nätunika besökare. Under hösten 

lästes Behrang Kianzads artikel om myterna kring invandringens kostnader av mer än 50 000 

dito. 

Försäljning och upplaga 

Upplagan sjönk något under året, men jämfört med tidigare års nedgångar kan den nästan sägas 

vara stabil: från 8000 ex i början av året till 7500 i slutet. Detaljister, främst Pressbyrån säljer 

magasinet via distributören Interpress, samt Nätverkstan i mindre utsträckning. Magasinet säljer 

200-400 ex av varje nummer i detaljhandeln. Ytterligare försäljning sker via kansliet och 

Nätverkstan, men marginellt. Den prenumererade upplagan är cirka 6800 medlemmar, plus några 

dussin institutionsprenumerationer. OM säljs också som digital version genom appen/digitala 

plattformen Qiozk, en försäljning som dock inte uppgår till mer än cirka 20 ex/år. Samarbete 

med annonsören/tidningssamlande sajten Tidningskungen, som tar provision på försålda 

prenumerationer, gav uppskattningsvis cirka 50 extra sålda sådana. 

Bidrag och annonser 

Ordfront Magasin fick under 2014 175 000 kronor i tidskriftsstöd av Statens Kulturråd, en 

sänkning från föregående år med 25 000 kronor. Svårigheterna att få in intäkter från annonsering 

fortsatte under året, men förbättrades något under de senaste månaderna. Under året såldes två 

bilagor in som följde med Magasinet. Ett par annons/bilagebyten ordnades, bland annat med 

tidskrifterna Arena och Glänta. 

Mänskliga Rättighetsdagarna 

Tema 2014: ”Röster för rättigheter” – Mänskliga rättigheter och kultur 
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Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, 2014 genomfördes den 13-15 november på Folkets Hus 

i Umeå. Då Umeå var Europas Kulturhuvudstad 2014 var det givet att det övergripande temat för 

MR-dagarna skulle bli kultur. Under rubriken ”Röster för rättigheter” lyftes fram teman som rätten 

till kultur och kultur som verktyg för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna. Drygt 120 

programpunkter om 60 eller 90 minuter samt ytterligare 68 så kallade miniseminarier om 25 minuter 

genomfördes, där de sistnämnda arrangerades på öppna scener. Programpunkterna och 

miniseminarierna bestod av alltifrån panelsamtal och föreläsningar till teater, berättarcafé och 

workshops. Därtill tillkom olika typer av utställningar, filmvisningar och dans, för att nämna några, 

i linje med temat mänskliga rättigheter och kultur. Bland talarna under MR-dagarna 2014 fanns 

Rigoberta Menchú Tum, människorättskämpe från Guatemala och nobels fredspristagare 1992, 

André De Quadros, MR-aktivist och musikprofessor från Boston University, Rita Mahato, 

kvinnorättsaktivist och Per Angerpristagare 2014 och Edward Snowden, visselblåsare och 

Ordfronts Demokratipristagare 2014. Drygt 3 000 personer tog del av detta program. Förutom att 

vrida och vända på begreppet och rätten till kultur så fanns under MR-dagarna även flera 

kulturinslag med anknytning till mänskliga rättigheter med i programmet. Per Anger-

prisutdelningen 2014 ägde återigen rum under MR-dagarna. Nomineringar, komposition av jury 

och arbetet kring priset leds av Forum för levande historia, på uppdrag av regeringskansliet. Priset 

gick 2014 till Rita Mahato, kvinnorättskämpe från Nepal, och delades ut av Kulturminister Alice 

Bah Kuhnke.  

 

Ett led i MR-dagarnas strävan att nå ut bättre och till fler än de "redan frälsta" var att 2013 införa 

en tredje dag som var kostnadsfri att delta på. Då konceptet blev mycket uppskattat 2013 

genomfördes detta även 2014. På lördagen den 15 november hölls, under sju timmar, 30 helt 

kostnadsfria seminarium samt en avslutningskonsert med Musiker Mot Rasism. Utöver det fanns, 

precis som föregående dagar, både utställningar och miniseminarier tillgängliga kostnadsfritt. 

 

Ungefär 3 000 personer besökte och/eller medverkade under MR-dagarna 2014. Drygt 2 000 

personer hade löst någon typ av biljett till programmet under 13-14 november och uppskattningsvis 

1 000-1 500 personer besökte det kostnadsfria programmet under lördagen den 15 november. 

Marknadsföring, information och kommunikation 

Marknadsföringsinsatser har skett i olika former och riktats mot olika målgrupper. Insatser riktade 

till den breda allmänheten har gjorts i form av annonsering i dagspress och i kollektivtrafik, via 

hemsidan och sociala medier. Insatser riktade exempelvis till myndigheter och tjänstemän har gjorts 

främst via specifika informationsutskick tillsamman med årets program, ofta i samarbete med olika 

samarbetspartners. MR-dagarnas programtidning var den största marknadsföringsinsatsen.  

Programtidningen trycktes i 20 000 exemplar och distribuerades till de målgrupper som bedömdes 

särskilt intresserade av seminarieprogrammet. MR-dagarnas hemsida har under året utvecklats och 

har haft 32 906 besök under 2014. Under året har MRdagarna även haft en mycket stor närvaro på 

sociala medier såsom Facebook, Twitter och Instagram. MR-dagarnas Facebooksida har nu över 

4 000 likes och drygt 1 500 följare på Twitter. Vi distribuerade även ett nyhetsbrev ungefär varannan 

månad till våra cirka 3 000 prenumeranter. 

2014 filmade MR-dagarna i samarbete med Region Västerbotten allt program i största salen och 

livestreamade via Bambuser och nästan 700 personer följde sändningarna live via Regionens 
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Bambuserkonto. Över 4 000 personer har tittat på materialet i efterhand via MR-dagarna, 

Regionens och Föreningen Ordfronts YouTube-kanaler.  

 

2014 hade MR-dagarna ca 70 ackrediterade journalister på plats och fick bra genomslag i media. 

Artiklar om MR-dagarna publicerades i Västerbottens Kuriren, Folkbladet, Norran, OmVärlden, 

Sändaren, Landets fria och Ordfront Magasin, bland andra. MR-dagarna medverkade och 

omnämndes även i Sveriges Radio, P1, Studio Ett, Kulturnytt och Sameradion, P4 Västerbotten 

samt i SVT Oddasat och SVT Sapmi. I föreningspress och ämnespress var genomslaget mycket 

stort och MR-dagarna syntes även på flertalet bloggar. MR-dagarna uppmärksammades även 

genom att medverkande i vårt program syntes i media. Till exempel så visades inslag från när 

kulturminister Alice Bah Kuhnke delade ut Per Angerpriset på TV4 Nyheterna och i Sverige idag 

på SVT.   

 

Övriga konkreta målsättningar Mänskliga Rättighetsdagarna 2014 

Under MR-dagarna 2014 medverkade 132 olika organisationer, myndigheter och företag som 

utställare och/eller programarrangörer. 124 längre programpunkter och 68 miniseminarier 

genomfördes. Vid varje tidsblock anordnades minst ett teckenspråkstolkat och ett engelskspråkigt 

alternativ. 

 

Under 2014 hade MR-dagarnas hemsida 33 000 besök och 19 200 unika besökare. Information om 

MR-dagarna 2014 låg även uppe på hemsidan under 2012 (30 600 besök) och 2013 (32 087 besök) 

men de flesta besök under de åren har dock troligtvis framförallt gällt de respektive årens program.  

 

Drygt 25 kompetenshöjande seminarier/workshops genomfördes för särskilda yrkesgrupper med 

ca 50 deltagare per seminarium/workshop. Bl.a. genomfördes flera seminarier och workshops för 

personer som jobbar med MR-frågor i kommuner, för lärare och personer som jobbar inom skolan, 

för personer som jobbar med funktionshindersfrågor, m.m.  

 

Ambitioner och utmaningar 2014 

MR-dagarna har sedan 2010 haft ambitionen att förankra MR-dagarna lokalt och regionalt. Av den 

anledningen upprättades ett lokalt kansli och en regional arrangörsgrupp i Umeå. Ambitionen var 

att i så stor mån som möjligt anpassa MR-dagarna efter lokala och regionala behov och önskningar. 

För att säkerställa att MR-arbetet och samarbetet mellan de lokala arrangörerna både fortsätter och 

utvecklas kommer även efterföljande verksamhet att genomföras våren 2015. 

I linje med 2014 års tema fanns en ambition att bryta det klassiska seminarieupplägget och att i 

större utsträckning kombinera samtal med en mångfald av olika kulturella och konstnärliga utryck. 

Under MR-dagarna genomfördes ett stort antal kulturakter och i vissa fall var dessa i kombination 

med ett mer ”klassiskt” seminarieupplägg.  

En tredje ambition för 2014 var att utveckla möjligheten till nätverkande och möten under MR-

dagarna. Att underlätta mötet mellan besökare och medverkande medför utmaningen att tänka 

kreativt kring lokalernas och programläggningens förutsättningar. Eftersom MR-dagarna hyrde 

hela Folkets hus fanns flera mindre mötesrum att tillgå för spontana möten men möjligheten 

utnyttjades inte i den mån som kunde ha varit möjligt. Ett par särskilda insatser gjordes dock, bland 
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annat anordnades ett mingel för representanter från kommuner som tidigare varit eller önskar vara 

värdstad för MR-dagarna.   

Ytterligare en ambition var att fortsätta utveckla det framgångsrika konceptet med en tredje helt 

kostnadsfri dag. 2014 fanns fler program än 2013 under lördagen och en stor avslutningskonsert 

arrangerades.  

En femte ambition var att fortsätta ett internt organisationsutvecklingsarbete för att hitta hållbara 

strukturer för att driva projektet MR-dagarna, bl.a. genom att trygga ekonomiska förutsättningar, 

långsiktiga samarbeten och personalbemanning på nationella kansliet samt att utveckla våra 

strukturer för att jobba med tillfälliga lokal kanslier och arrangörsgrupper. Detta arbete är ständigt 

pågående och för varje år sätter sig strukturerna bättre. Under 2014, som för MR-dagarna innebar 

flera oväntade byten av personal, sattes strukturerna på prov. Att arbetet ändå har flutit på så bra 

är ett kvitto på att MR-dagarna har en bra organisering och goda rutiner inom projektet.  

 

DemokratiAkademin 

Verksamhetsutveckling: DemokratiAkademin - metoder i ständig utveckling 
För att skapa verklig demokrati finns inga färdiga recept. DemokratiAkademin arbetar med att 
utveckla och sprida metoder för att föra demokrati och mänskliga rättigheter från teori till 
praktik. DemokratiAkademins metodutveckling och kunskapsbyggande pågår hela tiden 
tillsammans med de skolor, organisationer, folkhögskolor, studieförbund och kommuner som är 
medlemmar i nätverket. Demokratiakademin är ett nätverk av utbildare, nedanstående 
verksamhetsberättelse rör kansliets arbete under året.  
 
Nya medlemmar 
Under 2014 fick DemokratiAkademin fem nya medlemmar i nätverket:  
Mångkulturellt centrum i Fittja, Föreningen Peace & Love, RUM Riksförbundet unga musikanter, 
Föreningen Hem & Skola och EQO - Equal opportunities AB. Under våren genomförde vi en 
lyckad nätverksträff den 9 maj. 

Democracy.se 
Under 2014 tog Demokratiakademin och föreningen Ordfront tillsammans över ansvaret för den 
internationella hemsidan www.democracy.se. Utbildningsmaterialet, som redan finns på flera 
språk, har under året översatts till franska. Denna sida måste få en bättre finansiering för att 
kunna överleva framöver.  

 
Under året har Demokratiakademins personal deltagit på:  
Seminarium om Ukraina – Demokrati är en mänsklig rättighet 22 mars, arrangerat av Stiftelsen 
Harald Edelstam, FN-förbundet i Uppsala, Färgfabriken, Demokratiakademin och MR-dagarna. 
Demokratidagen SKL. Nordiskt Forum,Vestlunddagarna, NUNI (Nätverket för nationellt 
ungdomsinflytande): Nätverket hade två nätverksträffar i Stockholm under 2014, Skolforum 27-
28 okt: DemokratiAkadmemin genomförde två seminarier, om Att bygga demokrati i skolan och 
Handbok för klassråd samt hade en utställning. Harald Edelstam foundation prize award den 11 
november, Ungdomsstyrelsens rikskonferens 4-5 december, More than one story 
Kortspelet ”More than one story” är ett brobyggande kortspel skapat av Kultur- och 
fritidsförvaltningen i Söderhamns kommun. DemokratiAkademin  tillsammans med Intercultural 
Service in Luxembourg, har bidragit till ”More than one story”-projektet och sett till att kortleken 
nu är översatt också till franska och tyska. Ungdomars kamp och aktivism – seminarium på 
Folkets hus Hammarkullen 6 februari. Mänskliga Rättighetsdagarna DemokratiAkademin är en av 
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initiativtagarna till Mänskliga Rättighetsdagarna och är idag en av elva stolta huvudarrangörer av 
dessa.  I år genomförde DemokratiAkademin tre seminarier varav ett miniseminarium: Pupils as 
agents for fundamental democratic values and human rights? Ett seminarium som ville utreda om den 
svenska skolan har misslyckats med sitt demokratiuppdrag och i att skapa aktiva medborgare. 
Deltagare: Erik Hannerz, Bernt Gustavsson och Sara Falkstad. Moderator: Anette Pettersson. 
Ska vi byta erfarenheter med varandra? En workshop för de som ville passa på att nätverka kring 
frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Why hate? Ett seminarium om nationalism och 
främlingsfientlighet i Europa och i Sverige, med utblickar till USA där rasistiska organisationer 
också växer. Deltagare: Soraya Post, Kitty Kurth, Kevin Lampe, Brian Palmer och Anette 
Pettersson. Moderator: Anna-Lena Lodenius. Miniseminarium: Gör din röst hörd!  
Ett miniseminarium för att få verktyg för att leva i och ta hand om en demokrati.  

MUCF Magasin: Valår i klassrummet nr 3 
DemokratiAkademin ombads sätta ihop en artikel till magasinet från Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor, som är tänkt att inspirera och tipsa lärarna om material och verktyg som 
de kan använda i undervisningen inför och efter valen.  

 
Uppdrag och projekt  

Fokusområden 
Fokusområden för året var barn och ungas inflytande, föreningsdemokrati, internationella 
perspektiv samt bra mötesformer. Dessa områden genomsyrar de samarbeten och utbildningar 
som prioriterats under året. Arbetet med barn och ungas inflytande syns bland annat i projektet 
Respect your rights i Kristinehamn, SMoK, Fritidsforum, ABF Huddinge, Rädda Barnens 
ungdomsförbund samt i samverkan med en rad kommuner. Kring föreningsdemokrati har 
samverkan bland annat skett med Fritidsforum och ABF Stockholm. 
Det internationella fokusområdet har tagit sig uttryck i arbetet med dels en organisation UCS i 
Senegal samt arbetet med democracy.se och MR-dagarna. 

Långsiktiga projekt 

Under verksamhetsåret har DemokratiAkademin verkat för att stärka och satsa på långsiktiga 
samverkansprojekt framför kortare uppdrag. Följande långsiktiga verksamheter har pågått under 
året:  

SMoK samlar alla musik- och kulturskolor för framtiden  

Under året har samarbetet med Sveriges Musik- och kulturskoleråds Allmänna Arvsfondsprojekt 
»Om vi fick bestämma« utvecklats ännu mer. Projektets syfte är att stärka barn och ungas 
inflytande i musik- och kulturskolan. 22 kommuner ingår i projektet och DemokratiAkademin 
har utbildat samtliga i FN:s barnkonvention och i att använda ett barnrättsperspektiv.  
Under hösten har Demokratiakademins personal varit utbildare och processledare i en nationell 
chefsutbildning samt på en nationell konferens för hela projektet den 23 november. Kansliet har 
även arbetat fram ett metodmaterial som ska stötta kulturskolor i arbetet med att stärka elevernas 
inflytande.  

Mer om projektet finns att läsa här: http://smok.se/projekt/om-vi-fick-bestamma 

Självbestämmande, inkludering och hälsa 
DemokratiAkademin deltar i Fritidsforums treåriga nationella Allmänna Arvsfondsprojekt som 
projektledare, utbildare och processledare under 2013–2015. Målgruppen för projektet är unga 
med intellektuella begåvningsnedsättningar samt de med neuropsykiatriska 

http://smok.se/projekt/om-vi-fick-bestamma
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funktionsnedsättningar.  Åtta kommuner deltar.  
Syftet är att utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter att stärka 
målgruppens röst och självbestämmande, samt att utveckla metoder, pedagogik och 
förhållningssätt så att inkludering och hälsa främjas. En förutsättning för att åstadkomma detta, 
är att även strategier och arbetsmodeller utvecklas, som överbryggar strukturella och 
organisatoriska hinder och gränser.  

http://www.fritidsforum.se/projekt/471/sjaelvbestaemmande-inkludering-haelsa 

Farstas skolor  
Under 2014 fortsatte arbetet på Farstas högstadieskolor med huvuduppdraget 
skoldemokratiutveckling. Det innebar under våren insatser på de två skolorna Hökarängsskolan 
och Farsta Grundskola-Kvickenstorpsskolan med bland annat elevkonferenser, 
elevkamratstödsutbildning, elevskyddsombudsutbildning, nätverksträffar, 

kompetensutvecklingsinsatser i klasser, etc. DemokratiAkademins handbok ”Att bygga en 
demokrati i skola” skriven av Anna-Lena Lodenius, som producerades av Demokratiakademin 
under 2012, har använts i skolornas metodik och pedagogiska arbete under 2014. Under våren 
besökte elever och personal från Kristinehamn Farstas elevkonferens. Skolorna har också på 
olika sätt deltagit i att ta fram det nya metodmaterialet till ”Handbok för klassråd”. 

Respect your rights i Kristinehamn 
I Kristinehamn har ett andra och sista år i projektet Respect your rights genomförts, vars mål har 
varit att förbättra strukturer och för skoldemokrati och ungas inflytande och utbilda unga och 
vuxna i demokrati och mänskliga rättigheter. Under sista året har det bl.a genomförts 
kompetensutveckling för SO-lärare, elevrådskonferenser och utbildning för elevskyddsombud, 
nätverksträffar och utveckling av samarbetet mellan elever, skolförvaltning och skolnämnd och 
ett engagemangstorg för yrkesgymnasiet. Under sommaren handledde DemokratiAkademin 
femton ungdomar inom ramen för kommunens feriejobbssatsning. Ungdomarna fick en 
grundutbildning i demokrati, mänskliga rättigheter och i att driva projekt, vilket slutade i att 
gruppen arrangerade en antirasistisk festival, Bright Future Festival. Bland annat har projektet 
utmynnat i välfungerande skoldemokrati, kompetenshöjning om demokrati och barns rättigheter 
hos personal på skolor och fritidsgårdar och ett ökat samhällsengagemang bland unga i 
kommunen. Under 2015 kommer en kommunövergripande skoldemokratiplan tas fram, där 
förvaltningen fortsätter utveckla det arbetssätt som implementerats i och med projektet. En 
annan slutprodukt från projektet är metodmaterialet ”Handbok för klassråd”.  
http://demokratiakademin.se/ett-lyft-ungas-inflytande-kristinehamn 

 
Miljöpartiet 
Under 2014 har DemokratiAkademin samverkat med Miljöpartiet de grönas utbildningsprogram 
för förtroendevalda politiker i kommun- landstings och regionfullmäktige. 
Utbildningsprogrammet pågår i 20 regioner mellan augusti 2014 till december 2015 och rör rollen 
som förtroendevald. Demokratiakademins roll i utbildningsprogrammet är att ta fram metoder 
för bra erfarenhetsutbyten och utbildningsträffar inom ramen för det nationella 
utbildningsprogrammet. Det har både tagits fram utbildningsunderlag och hållits 
utbildningsinsatser för kommun- och landstingspolitiker i hela landet.  
 
Korta samverkansprojekt 
Demokratins ABC  
Demokratins ABC är en workshop som ger vägledning och konkreta analysverktyg för att kunna 
fatta verkligt demokratiska beslut. Under 2014 har en demokratiworkshop för föreningsaktiva 

http://www.fritidsforum.se/projekt/471/sjaelvbestaemmande-inkludering-haelsa
http://demokratiakademin.se/ett-lyft-ungas-inflytande-kristinehamn
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genomförts åt ABF Stockholm vid två tillfällen i april och oktober.  

Öka ungas inflytande i Huddinge  
Huddinge kommun har fått kritik för bristande möjligheter för barn och unga att få inflytande i 
kommunen. Detta vill kommunen, tillsammans med ABF Huddinge, Hyresgästföreningen 
Huddinge och fritidsgården Panncentralen förändra. DemokratiAkademin samverkar i projektet, 
som ska ge unga verktyg att ta plats, göra sin röst hörd och påverka sin kommun. Projektet har 
utgått från en läxläsningsverksamhet där unga samlas och genom att bygga nätverk och fler 
verksamheter hoppas projektet kunna stärka barn och ungas möjligheter i Vissätra för att göra sin 
röst hörd.  
 
Fler korta uppdrag: 
Lunds kommuns fritidsledare, inflytande 7/1 
Rädda Barnen samtalsledarutbildning Ellen & allan 31/1 
Rädda Barnen föräldraforum 11/3 
Morris fritidsgård, barnkonventionen 17/3 
Stockholms stads idrottsförvaltning, normkritik 20/3 
United Sisters, normkritik 2/4 
Miljöpartiet inspirationsfrukost, barnkonventionen 4/4 
Malmö kulturförvaltning, normkritik 7/5 
Livet är en fest 16-17/5 
Borås Stad Fritidsledarens Yrkesroll 18/ 8 
Föreningen för Stor Stockholms kultur- och fritidschefer den 28/4 

Våga visa, implementering av ett barnrättsperspektiv 3/9  
Vimmerby folkhögskola demokratidag 8/9 
Tollare Folkhögskola demokrati workshop inför valet ”Varför ska jag rösta?” 11/9 
Rädda Barnen föräldraforum 23/9  
Örnsköldsvik demokratidag 16/10 
Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad & Länsstyrelsen 
Workshop Inför Mänskliga Rättighetsdagarna 27/10 
Sveriges radio P1 Konflikt Demokrati på dekis Anette Pettersson 
 

Korta skoldemokratiuppdrag 
Arvidsjaur, februari: föreläsning för elever, personal och ungdomsinflytandeforum. 
Region Dalarna: konferens om elevinflytande 27 mars 
Örnsköldsvik: demokratidag 21-22 oktober  
Region Gävleborg 27-28 oktober: en dag för högstadielever och en för gymnasieelever om 
skoldemokrati. 

 

************************************************************************************** 

Medarbetare hos föreningen Ordfront under 2014: 

Johan Berggren, Marianne Steinsaphir, Eva Jais*, Pernilla Dure(vik), Annika Hallman, Caroline 

Matsson**, Malin Slätis***, Jenny Jonstoij(vik), Karin Hagberg(vik), Mikael Wennbom(vik), 

Elisabeth Tziampasis-Johansson(vik), Trine Munkvold Lindset (Umeå), Ingvar Rönnbäck(Umeå), 
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Jenny Jonsén (Umeå), Nina Ahlén(vik), Anette Dahlqvist, Sara Falkstad Byrne, Sofia Zackrisson, 

Leif Ericsson, Sofia Lindström och Anna Wigenmark.   

Fanny Hökby, Jenny Eriksson och Max Palm praktiserade på OM under året.  

För mer information:  

www.ordfront.se 

www.mrdagarna.se 

www.omlinemagasin.se 

www.demokratakademin.se 

www.democracy.se 

 

*Tjänstledig från 15 september 2014 

**Tjänstledig till 1 oktober 2014  

***Tjänstledig till 18 augusti 2014 
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