
Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2013-2014

Introduktion/Bakgrund:

Kulturföreningen Ordfront har under hela sin verksamhetstid arbetat för demokrati och 
mänskliga rättigheter i allmänhet och yttrandefrihet i synnerhet. Föreningens verksamhet har varit 
starkt kopplad till de uttryck som dess olika verksamhetsgrenar använt sig av, framförallt 
utgivningen av faktaböcker samt den samhällsgranskande kulturtidskriften Ordfront Magasin. 
Parallellt med de olika publikationerna har Ordfront bedrivit utbildningar, kurser och seminarier. 
Det är en utåtriktad verksamhet som vänder sig såväl till medlemmarna som till allmänheten i 
stort och vars innehåll sträcker sig från publicistiskt hantverk till rättighetsdebatter. 

Under sommaren 2011 tvingades föreningen av ekonomiska skäl att avyttra en stor del av sitt 
ägande i Ordfront förlag för att rädda detsamma. Den ekonomiska separationen innebar en stor 
omställning för föreningen men öppnade även nya möjligheter och utmaningar för föreningen. 
Samarbetet med förlaget fortsätter och sitt lilla ägande till trots har föreningen ett viktigt 
inflytande på utgivningen. Samtidigt kunde föreningen nu kliva ur förlagets skugga och utveckla 
sin egen identitet.  

Föreningens verksamhetsdelar:

Stämman är ordfronts högsta beslutande organ. Föreningens verksamhets styrs av 
föreningsstyrelsen.  En generalsekreterare eller motsvarande ska verkställa styrelsens beslut. Ett 
arbetsutskott förbereder styrelsemötena och sammanträder minst en gång före och en gång efter 
styrelsemötena. Styrelsen träffas cirka fyra gånger per termin. Förutom att fatta beslut av 
övergripande karaktär, kan styrelsen också ta initiativ till och genomföra olika aktiviteter. 

Ordfront Magasin är föreningens medlemstidning men den är samtidigt en fri och 
samhällsgranskande tidskrift vars innehåll bestäms av chefredaktören i samråd med redaktionen. 
Föreningen har även en deltidsanställd medlemsadministratör som bland annat arbetar med 
medlemshantering och värvning och som tjänar som kontaktperson för lokalföreningar eller 
kontaktombud ute i landet. Under 2012 kommer även en kommunikatör att anställas med 
uppdrag att synliggöra Ordfronts alla verksamhetsdelar.  

Föreningen är sedan drygt tio år tillbaka juridisk och ekonomisk värd för Mänskliga 
Rättighetsdagarna (MR-dagarna) och dess kansli. MR-dagarna är Nordens största konferens för 
mänskliga rättigheter. Det huvudsakliga evenemanget sträcker sig över två dagar i november och 
lockar årligen ett par, tre tusen deltagare. Ordfront är en av tio huvudarrangörer för MR-dagarna. 

Sedan många år är Ordfront även värd för nätverket DemokratiAkademin som är ett välkänt och 
respekterat nätverk med strax under 40 medlemmar. I nätverket finns organisationer, kommuner, 
skolor, teatrar och konsultföretag som sysslar med folkbildning och samverkar för ökad respekt 
och kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter. Demokratiakademin utför, erbjuder och 
genomför uppdragsutbildning kring olika demokrati- och rättvisefrågor. Fokus på senare år har 
varit demokrati inom skolan och att sprida kunskap om barnkonventionen. Inom ramen för 
nätverket men i Ordfronts namn har under senare år olika projekt bedrivits med stöd av 



Ungdomsstyrelsen och Allmänna Arvsfonden. I januari 2012 avslutades exempelvis det treåriga 
projektet Dialog om Demokrati – Om film som verktyg till förändring, som riktat sig till unga 
vuxna i förorten. 2011 startade projektet Respect your rights vars första del, placerat i Farsta, 
pågick fram till oktober 2012. Projektet fortsätter 2013 och sannolikt 2014 i Kristinehamn.  

Föreningen har under åren anordnat många olika kurser, främst kring konsten att skriva litterärt. 
Under senare år har det endast anordnats kurser i att skriva kriminalromaner. Dessa är emellertid 
mycket eftertraktade. 

Föreningen och Magasinet anordnar också årligen och på ad-hoc basis ett antal egna seminarier 
och debatter kring aktuella rättighetsfrågor eller ämnen som tas upp i tidskriften. 

Inom Ordfront finns även lokalföreningar och kontaktombud med egen verksamhet, delvis 
ekonomiskt understödd av Ordfront centralt. 

Omvärldsanalys

I slutet av 2012 hade Ordfront drygt 6000 medlemmar. Det är visserligen fortfarande en relativt 
hög siffra men den visar samtidigt att Ordfront fortsätter att tappa medlemmar.  Lokalföreningar 
och kontaktombud blir allt färre, liksom därmed också aktiviteterna. Behovet av att hitta nya 
samarbetsformer och erbjudanden för att locka fler medlemmar och läsare till Ordfront Magasin 
är stort.

Näraliggande ”mediahus” är Arenagruppen. Näraliggande förlag är Atlas. Näraliggande magasin 
är Tvärdrag, Arena, Tiden, Bang, Fokus, Vi-tidningen, Filter, Re:Public, Arbetaren. Särskiljande 
för Ordfront Magasin är att OM är bredare i tilltalet, mer vardagsnära mycket tack vare att 
reportageformen har en framskjuten plats. Tidningar som Tvärdrag och Arbetaren har ett 
tydligare partipolitiskt uppdrag (och riktar sig till en redan ganska invigd skara).

Den fortsatta trenden när det gäller läsande är den ökande frekvensen av gratismedier, inklusive 
webtidningar, och vad gäller tidskriftsläsande är trenden att människor är mer specialintresserade. 

Vad gäller föreningsliv är människor i Sverige främst organiserade i fackliga eller 
företagarorganisationer (70 respektive 47 procent av befolkningen). Fler kvinnor än män är 
organiserade i fackförbund och de aktiva medlemmarna finns främst på landsorten. 

Frilufts- och idrottsorganisationer lockar omkring 30 procent av de vuxna (över 16 år). Hälften 
av medlemmarna är också aktiva. Männen är något överrepresenterade i frilufts- och 
idrottsorganisationerna medan kvinnorna är fler i såväl humanitära hjälporganisationer och 
organisationer som arbetar med internationella frågor, liksom i kultur- musik- och 
teaterföreningar. 12 procent av befolkningen är medlemmar i hjälporganisationer medan 10 är 
anslutna till kulturföreningar. Fler medlemmar är aktiva i kultur- musik- och teaterföreningar och 
de kvinnor som är engagerade är oftast mellan 65 och 74 år. 

Fem procent av befolkningen är medlemmar i ett politiskt parti och av dessa är endast 1 procent 
aktiva. En större del av befolkningen väljer däremot att göra sin röst hörd på annat sätt bland 
annat genom direktkontakt med folkvalda eller genom att skriva insändarartiklar.  53 procent av 
befolkningen angav till SCB att de någon gång under de senaste fem åren skrivit under 



namninsamlingar för att stödja eller protestera mot något. 9 procent uppgav att de demonstrerat 
för att uttrycka sitt missnöje eller stöd. Det var ingen större skillnad i ålder på dem som valde att 
skriva under namninsamlingar eller insändare, medan det däremot var påtagligt att de flesta 
demonstranter var unga. 

Totalt sett är 79 procent av befolkningen medlemmar i en eller flera föreningar. Svenskar med 
annan etnisk bakgrund än svensk deltar inte i lika stor utsträckning i föreningsarbete. 

Den allra största delen av Ordfronts medlemmar (totalt drygt 7000) är mellan 25 och 65 år. 844 
stycken är 65 år eller äldre. 381 är 25 år eller yngre. Undersökningar sedan tidigare visar att den 
generella medlemmen är välutbildad har relativt god ekonomi och bor i en storstad. 

Det finns idag inte särskilt många organisationer i Sverige som arbetar med mänskliga rättigheter i 
Sverige ur ett inkluderande perspektiv (utifrån konceptet att alla rättigheter är likvärdiga, 
beroende av varandra och gällande för alla). Många organisationer arbetar antingen enbart eller 
till största delen internationellt. Andra arbetar helt eller nästan helt utifrån statliga medel (främst 
Sidastöd), medan andra kombinerar nationellt och internationellt arbete men då oftast utifrån 
någon enskild rättighet eller för en viss grupp av människor. Ett undantag är exempelvis svenska 
Amnesty, som dock främst arbetar med MR-frågor i Sverige då dessa rör flyktingars rättigheter, 
granskningen av Sverige leds från huvudkontoret i London. Ett annat är Röda korset, vars 
huvudfokus dock trots allt är humanitär rätt men där en stor del av Sverigeverksamheten handlar 
om att både praktiskt och teoretiskt värna om mänskliga rättigheter. 

De organisationer som tillsammans troligtvis har störst verksamhet i och om Sverige är de som 
har fokus på diskrimineringsfrågor. Få organisationer arbetar med kopplingen mellan demokrati 
och mänskliga rättigheter eller med medborgarutbildning (civic education) i dessa ämnen. Det 
saknas i Sverige fortfarande också en, statlig, nationell kommission för mänskliga rättigheter och 
den som föreslås kommer inte att handlägga enskilda ärenden. Det finns dessutom bara några få 
organisationer som driver ärenden eller ger rådgivning kring mänskliga rättigheter och de som 
finns har antingen ett diskrimineringsperspektiv eller begränsar sitt arbete till ett särskilt område 
(som Centrum för Rättvisa). De organisationer som arbetar med frågor som rör yttrandefrihet är 
ofta, dock inte uteslutande, kopplade till författar- eller journalistorganisationer. Få har dock 
förmånen att som Ordfront både arbeta professionellt med det fria ordet genom utgivningen av 
en väletablerad, återkommande, fri, tidskrift och, fortfarande i viss mån, bokutgivning – och 
samtidigt driva frågor om yttrandefrihet. 

Nulägesanalys för föreningen

Föreningen med OM och förlaget arbetade under 2012 fortsatt under svåra ekonomiska villkor 
framförallt likviditetsmässigt. För att rädda förlaget sålde föreningen 2011 en mycket stor del av 
sina aktier i förlaget men har beslutanderätt vad gäller ändring av utgivningen. Under hösten 2011 
påbörjades en omorganisation som innebar en stor ekonomisk omställning för alla parter när 
varje enhet skulle bära sina egna kostnader. Nedskärningar av verksamheten påbörjades under 
vintern 2011 och har dessvärre fortsatt även under våren 2012. Föreningen strävar efter att ha en 
budget i balans och prestera ett positivt rörelseresultat. 



Medlemsintäkterna är oerhört väsentliga för föreningens och Magasinets överlevnad. Men även 
om föreningen fortsatt har över 6000 medlemmar behövs nya medel för att kunna växa och 
utveckla föreningens arbete. Ordfront behöver därför aktivt söka och hitta ekonomiskt 
verksamhetsstöd till föreningen men också genom att i högre grad sälja tjänster. Föreningens 
ekonomi måste ses som ett gemensamt ansvar för alla delar inom organisationen. 

Föreningen måste också arbeta med sin egen identitet och medlemsvården. Trots sin långa 
historik som kulturförening som arbetar för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet behöver 
Ordfront bli tydligare i sitt budskap och bättre visa vad man gör, vad man vill göra och vilka 
värden man stödjer för att kunna växa igen. Idag saknar vissa delar av den utåtriktade 
verksamheten kontinuitet, ihållighet och synlighet. 

Omvärldsanalysen ovan visar till del att Ordfronts medlemmar är ganska typiska för en 
kulturförening. Vi skulle kunna bli mycket bättre på att locka unga människor och människor 
med annan etnisk bakgrund än svensk. Analysen visar också att det finns ett utrymme för 
verksamhet i Ordfronts anda i Sverige idag, som exv. utökad medborgarutbildning i mänskliga 
rättigheter och demokrati, men även utövandet och stödjandet av etisk journalistik och 
yttrandefrihet. 

Verksamheten 2013-2014

Syfte:

Att i enlighet med målsättningsparagrafen verka för att utveckla och visar sitt engagemang för 
mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, rättvisa, demokrati och solidaritet i Sverige och i världen. 

Mål:

Att stärka Ordfronts profil som MR-organisation och kulturförening, utveckla och förstärka 
samarbetsformer för att nå fler medlemmar och läsare.

Styrelsens viljeinriktning:

Föreningen Ordfront har sedan bildandet för drygt 40 år sedan haft mänskliga rättigheter (MR) i 
fokus för sin verksamhet. Genom föreningsarbetet, förlaget, magasinet, Demokratiakademin och 
MR-dagarna ”gör” vi mänskliga rättigheter varje dag. Men vi kan göra mer. Vi kan göra det 
tydligare och mera målinriktat. Vi kan anamma ett uttalat rättighetsperspektiv i vårt arbete och vi 
kan höja rösten för den enskilda människans värdighet och för rättigheternas universalitet och 
odelbarhet, dvs. att alla rättigheter (ekonomiska, medborgerliga, kulturella, politiska och sociala) 
är beroende av varandra och gäller för alla – överallt. Även och inte minst i Sverige.

Genom att anta ett rättighetsperspektiv i vårt arbete bidrar vi till att synliggöra och omsätta 
regelverket till verkliga exempel och faktisk handling. En hemlös har mist sin rätt till bostad, en 
utnyttjad thailändsk bärplockare har mist sina rättigheter i arbetet, en felaktigt utvisad asylsökande 
eller en misshandlad hustru har troligtvis mist alla sina rättigheter, kanske sitt liv. Ordfront ska 
bidra till att tydliggöra rättigheternas innebörd, synliggöra kränkningarna och verka för en 
progressiv utveckling av rättigheterna. Vi ska kräva och bevaka att staten tar sitt ansvar och 



verkligen respekterar, skyddar och fullgör rättigheterna – även gentemot tredje man som företag 
eller icke-statliga aktörer.

Att forma en organisation som tydligare genomsyras av de mänskliga rättigheterna är en uppgift 
som får ta tid men som vi, tack vare att MR redan är ett fokusområde, ändå redan har påbörjat. 
Vi kan anta ett uttalat rättighetsperspektiv i de frågor som vi redan traditionellt driver och vi kan 
utpeka nya områden där Ordfront bör och kan ta plats och spela en viktig roll. I Sverige och 
internationellt. 

Inriktning 2013 och 2014

Försäljningen av Ordfront förlag innebar både en utmaning och en möjlighet för föreningen 
Ordfront. Ekonomiskt var uppgörelsen och omställningen en ansträngning för föreningens 
ekonomi som har inneburit och fortsatt kommer att innebära att kraftfulla åtgärder vidtas. När 
personalstyrkan och omkostnaderna dras ned till ett minimum påverkas naturligtvis 
verksamheten. Det gör att det blir ännu viktigare för Ordfront att synliggöra det arbete som 
redan görs och bli en mera aktiv deltagare i opinionsbildningen och i föreningskollektiven. 

Fokus för 2013 och 2014 år är främst att få en sund ekonomi så att föreningen åter kan växa och 
utvecklas. Föreningen ska söka externa medel för att i första hand stärka upp och utveckla den 
redan befintliga verksamheten, i andra hand för att starta nya projekt. 

Föreningen ska under 2013 och 2014 också aktivt arbeta med sin egen identitet och vision för att 
kunna förmedla ett tydligare budskap till gamla och nya medlemmar vad Ordfront är, vill och står 
för. Aktiviteter och verksamhet under perioden ska tydligt hänga ihop med Ordfronts grundtanke 
om alla människors lika värde och rättigheter, vikten av demokrati och yttrandefrihet.  

Övergripande mål för 2013 och 2014

Ordfront ska fortsätta arbetet med att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar för hela 
föreningens verksamhet.

Ordfront ska fortsätta, och utveckla, samarbetet mellan de olika verksamhetsgrenarna i 
föreningen.

Ordfront ska söka bidrag från lämpliga givare för i första hand redan pågående verksamhet. Alla 
projektidéer och ansökningar från de olika verksamhetsgrenarna ska alltid förankras hos styrelsen 
via ordföranden. Ett projekt ska alltid medverka till att stärka Ordfronts ordinarie verksamhet.

Föreningsstyrelsen tar initiativ till och genomför ett visions- och strategiarbete för Föreningen 
Ordfront vars resultat presenteras vid stämman 2013 och 2014.

Medlemsregistret förnyas eller byts ut så att nuvarande buggar i systemet försvinner.

Lokalföreningarnas situation, behov och möjligheter utreds med syftet att utveckla, stärka 
och/eller utvidga lokalföreningsverksamhet och/eller verksamhet på utvalda, strategiska platser i 
landet. Målet är att göra det enkelt att utföra enstaka aktiviteter ute i landet, utan att behöva åta 
sig att skapa en lokalförening eller ens vara permanent ombud.  Minst ett föreningsråd ska 
genomföras.  



Ordfront ska genom sina olika enheter regelbundet initiera och eller/anordna och genomföra 
utåtriktad verksamhet (debatter, seminarier, samtal mm) kring frågor kopplade till våra 
kärnområden. Ordfront ska sträva efter att förnya mötesformerna och platserna för 
evenemangen för att nå ut till fler grupper i samhället. Fler samarbeten med närliggande 
organisationer ska ske under förutsättning att Ordfronts roll och insats är tydlig och synlig. 

Nya hemsidor för föreningen, Demokratiakademin och Ordfront Magasin läggs upp.

Föreningens egen verksamhet ska bli synligare, dels genom bättre användning av hemsidorna och 
nyhetsbreven, dels genom att användningen av sociala medier utvecklas och minst en 
föreningsblogg/Facebooksida, kopplad till någon av hemsidorna. Det ska startas ett nyhetsbrev 
riktat till intresserade personer som ännu inte är medlemmar. 

Lathundar utarbetas som modell för olika sorters utåtriktad verksamhet. Lathundarna ska ha som 
syfte att fungera som arbetsfördelare internt, men också att sprida information om Ordfronts 
verksamhet så brett som möjligt och att locka annan media att skriva om 
ämnet/tillställningen/artikeln.

Ordfront ska skapa möjligheter för praktikanter från folkhögskolor eller högskolor att arbeta hos 
föreningen men också verka för att fler volontärer knyts till verksamheten.

Ordfronts roll som juridisk värd och en av huvudarrangörerna för MR-dagarna ska fortsatt syn- 
och tydliggöras, såväl före som under konferensen. Ordfront bör ta en större roll i planeringen av 
MR-dagarna och integrera konferensen i högre grad med övrig verksamhet. 

Plats- och tidschema för större arrangemang där Ordfront kan synas och värva medlemmar tas 
fram. 

Nytt värvnings- och informationsmaterial tas fram.

Medlemsvärvningen genom Telemarketing kan återupptas men utvärderas kontinuerligt. TM-
tjänsten används också mera frekvent för att få synpunkter på Ordfront som organisation och på 
dess verksamhet.

Ordfront ska under perioden ytterligare synliggöra, utveckla och förtydliga syftet med 
Demokratipriset samt se över möjligheten att höja prissumman. Juryn ska permanent förstärkas 
med en eller flera externa ledamöter.

Demokratiakademin firar 20 år under 2013. Under jubileumsåret ska diskussioner påbörjas om 
hur Demokratiakademin kan utvecklas, utvidgas och förstärkas. Ordfronts roll som värd för 
Akademin ska även diskuteras. Minst ett nätverksmöte ska genomföras. 

Under året ska minst en pamflett i serien ”Tankeställare” ges ut av föreningen. Det utarbetas en 
konkret marknadsföringsplan för pamfletterna och utifrån dess målgrupper. Målsättningen måste 
alltid vara att pamfletterna går med vinst. 

Under året startas också nya kurser i föreningens regi, i exempelvis korrekturläsning, 
datasäkerhet, tidskriftsdesign, reportageskrivande, novell och romanförfattande och mänskliga 
rättigheter. Dessutom ska fortsatt de populära kurserna i att skriva kriminalromaner erbjudas. 



Specifika mål för Ordfronts olika enheter 2013 

DemokratiAkademin 

Det material, metoder och workshops som under åren tagits fram av DemokratiAkademin är 
efterfrågade och under 2013 fortsätter kansliet arbetet med att utveckla och förvalta dessa på 
bästa sätt. Mer tid än föregående år kommer också att läggas på att öka verksamhetens stabilitet 
genom att säkerställa organisationen med långsiktiga samverkansprojekt och uppdrag, stärka 
samverkan med nya organisationer, utveckla former för frilansande medarbetare och skapa 
förutsättningar för hållbara strukturer för den internationella hemsidan www.democracy.se. 

Fokusområden 

2013 fyller Demokratiakademin 20 år vilket särskilt uppmärksammas vid två tillfällen: ett mindre 
kvällsevent under våren och ett större event ihop med nätverket under hösten. 
DemokratiAkademin genomför både fasta och skräddarsydda utbildningar.  Det gedigna arbetet 
med demokrati och mänskliga rättigheter med bl.a. fokus områden barn & ungas inflytande, 
föreningsdemokrati, internationella perspektiv samt effektiva och kreativa mötesformer fortsätter. 
Demokratiakademin ska under året stärka den interna organisations- och personalstrukturen. 
Arbetet med att utveckla långsiktiga samarbeten fortsätter. Samverkande organisationers 
förfrågningar prioriteras i mycket högre grad. Ytterligare en målsättning är att synliggöra 
nätverket genom medverkande vid mässor och konferenser. Inte minst prioriteras deltagande på 
Mänskliga Rättighetsdagarna.

Samverkansprojekt

DemokratiAkademin önskar att i allra möjligaste mån jobba långsiktigt och prioriterar därför 
samverkansprojekt som löper över flera år. Under 2013 med stöd av organisationer i nätverket att 
utveckla den internationella och välbesökta hemsidan www.democracy.se. Hemsidan har 
utvecklats och fått en ny form under 2012. En utmaning under året är att hitta finansiering för att 
driva och vidareutveckla sidan. 

DemokratiAkademin initierar nya, samt fördjupar demokratiprojekt påbörjade med samverkande 
och som är riktade mot ungdomar och vuxna som arbetar med, för och av unga.  
Sektorsövergripande satsningar som involverar såväl unga som politiker, chefstjänstemän, lärare, 
fritidens personal och föreningsaktiva kommer att prioriteras. Under 2013 sker samarbetet med 
Sveriges Musik och Kultur skolor SMoK i projektet ”Om vi fick bestämma” med syftet att öka 
inflytandet för barn och unga på musik- och kulturskolan. Inom ramen för projektet utbildar 
DemokratiAkademin pedagoger och personal runt om i landet i FN:s konvention om barnets 
rättigheter och hur man använder ett barnrättsperspektiv i praktiken. DemokratiAkademin deltar 
även med projekt- och processledning i ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden 
där Fritidsforum är huvudman. Målgruppen för projektet ”Självbestämmande, inkludering & 
hälsa” är unga med intellektuella begåvningsnedsättningar eller med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Syftet är att utveckla fritidsverksamhetens möjligheter att stärka 
målgruppens röst och självbestämmande. I projektet ”Demokrati tar tid”
Skoldemokratiutveckling i Farsta som är inne på sitt sjunde år fortsätter under 2013 med det 
informella elevinflytandet. Boken ”Att bygga en demokrati i skola” som Demokratiakademin gav 
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ut under 2013 kommer att ligga till grund i det fortsatta arbetet. Projektet ”Respect your rights” 
flyttar under 2013 till Kristinehamn. Även här kommer boken ”Att bygga en demokrati i skola” 
att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Kursen ”Demokratins ABC” genomförs i samverkan 
med ABF Stockholm vid två tillfällen under året. 

Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna äger 2013 rum i Stockholm, på Kulturhuset. På grund av de 
förhållandevis små lokalerna förlängs evenemanget med en dag för att löpa torsdag-lördag. Detta 
görs även för att öppna upp för ett mer publikt deltagande under lördagen och en möjlighet att 
nå nya målgrupper. Tema för 2013 års Mänskliga Rättighetsdagar är ett ihågkommande av FN:s 
världskonferens för mänskliga rättigheter 1993. Programmet kommer att blicka bakåt på de 
frågor som lyftes då, följa frågorna fram tills idag och även diskutera rättigheternas utveckling i 
framtiden.

En utmaning 2013 kommer att vara att rymma den verksamhet som Mänskliga Rättighetsdagarna 
har utvecklat i Kulturhuset Stockholm, som är en betydligt mindre arena än Svenska Mässan i 
Göteborg där MR-dagarna genomfördes 2012. Ambitionen från förra året att göra mer eget 
program kvarstår. På så sätt ska alla målgrupper kunna erbjudas både relevant fortbildning för 
respektive grupp och ytor att mötas och föra dialog. Med färre programtider totalt sett utgör det 
en utmaning både att bibehålla samarbete med en bredd av aktörer (som vill medverka med 
program och utställningar) och att nå tillräckliga intäkter (både samarbetsavgifter och 
deltagaravgifter minskar med ett smalare program). Ett samarbete kommer även att inledas med 
Unga Klara och Stadsteatern alternativt Sergel Plaza. 

Konkreta målsättningar Mänskliga Rättighetsdagarna 2013:
• Minst 70 olika organisationer, myndigheter och företag medverkar som utställare 

och/eller programarrangörer.
• Minst 50 högkvalitativa programpunkter som behandlar temat samt andra aspekter av 

mänskliga rättigheter. Minst 2 500 personer tar del av detta program.
• På utställartorget genomförs minst 40 miniseminarier eller andra framträdanden.
• Minst 4 000 visningar av webbsända programpunkter innan utgången av 2013.
• Minst 20 000 personer besöker Mänskliga Rättighetsdagarnas hemsida.
• Ett flertal av programpunkterna är kulturevenemang eller innovativa hybrider mellan 

seminarium och kulturevenemang som relaterar till mänskliga rättigheter.
• Ett flertal omnämnanden i rikstäckande medier.
• Minst 10 kompetenshöjande seminarier/workshops genomförs för särskilda 

yrkesgrupper med minst 300 deltagare.

Parallellt med planerande och genomförande av 2013 års Mänskliga Rättighetsdagar fortsätter 
arbetet med 2014 års evenemang i Umeå samt i viss mån även 2015, 2016 och 2017. Förstudien 
för Umeå 2014 färdigställs tidigt 2013 och en ny ansökan för genomförande av huvudprojektet 
gick till Umeå kommun i december 2012. 2014 kommer rätten till kultur att stå i fokus.



Efter en utvärdering av 2012 års evenemang i Göteborg har Mänskliga Rättighetsdagarnas 
styrgrupp, där även Ordfront ingår, fattat beslut att konferensen åter ska förläggas i Göteborg 
2015. Övriga städer som ansökt om värdskap är Jönköping, Malmö, Västerås, Karlstad, Borlänge, 
Växjö och Sunne.

En ambition hos kansliet är att i högre grad arbeta processorienterat med de städer som önskar 
vara värdar för evenemanget. Detta i första hand för att öka effekt och engagemang i projektet 
men också för att skapa stabilare arbetsformer. Kan en stad under en tvårsperiod innan ett 
evenemang förmås att i samråd med Mänskliga Rättighetsdagarna arrangera mindre temadagar 
och utbildningar för utvalda yrkesgrupper samt som exempelvis lärare, tjänstemän inom 
kommunen etc. samt aktiva i civilsamhället på den aktuella orten.

Ordfront magasin 

Utgivning

Under 2013 planerar OM att utkomma med sju utgåvor, fyra under våren och tre under hösten. 
Alternativt slås ett av numren under våren ihop till ett dubbelnummer. Årets sista nummer 
planeras som de fem senaste åren vara OLM (Ordfronts Litterära Magasin).  Under året kommer 
redaktionen också att vara delaktig i utgivningen av Föreningens pamfletter, så kallade 
Tankeställare. 

Redaktionsråd

Magasinet är på gång med att forma ett fungerande redaktionsråd som träffas minst två gånger 
per termin, fyra gånger om året. Redaktionsrådet kommer att utgöras av personer med olika 
bakgrund och inriktning och syftet är att nå nya röster om och i tidningen. Förutom redaktionen 
(redaktörer och formgivare) bjuds därför en ”extern” person in, för att dels ge input på tidningen 
och dels prata utifrån ett intressant ämne. På så sätt hoppas vi öka inflödet och få nya röster. 
Tillsammans med föreningen har ett samarbete kring verkställigheten av detta inletts med  Ett 
Mångkulturellt Centrum i Botkyrka.

I de fall tidningen har specialtema, OLM är ett tydligt exempel, att man bjuder in till extra 
redaktionsråd för att få nya uppslag. Kansliet med MR-dagarna, Demokratiakademin och 
Föreningen är också naturliga samtalspartner kring innehåll och skribenter.

Magasinet vill också öka närvaron på och bevakningen av relevanta seminarier, pressmöten etc 
för att suga upp nya ideer och röster, men också finna nya samarbeten.

Magasinets utformning 

Tidningen kommer under året att successivt göras om med början i nummer två. Vissa fasta 
avdelningar återinförs bland annat en kulturdel och bevakning av internationell media. MR-
bevakningen stärks.

Tidningen kommer att bli tydligare med fastare avdelningar som framvagnsartikel, coverstory och 
porträtt. Förutom ledare inför vi också en kulturledare/kommentar.

Under året planeras inga större förändringar i layout och form men ett samtal om en framtida 



omgörning inleds med tidningens formgivare, redaktionsrådet och externa gästtyckare.

Innehåll

De olika numren av OM ska planeras enligt teman. Ett första specialnummer om mänskliga 
rättigheter ges ut. MR är ett område som OM konstant bevakar och tar avstamp i under året 
kommer dock rättighetsperspektivet att bli tydligare och föra diskussion kring frågorna och vilka 
politiska effekter rättighetsperspektivet får om det beaktas.

Andra fokusämnen är energi och klimatpolitik. Flyktingfrågor. Välfärd och samhällsekonomi. 
Yttrandefrihet och kultur. OM har under åren belyst de ökande klyftorna i skolan och när det 
gäller läsning och läskunnighet. Det är ämnen som fortsatt kommer att bevakas liksom 
läsfrämjande insatser, bibliotekens roll och segregationen i skolan. En strävan är att också ha 
pågående grävjobb och uppföljningar av nyheter i samhällsdebatten, det kan till exempel vara 
uppföljningar av statliga utredningar  – ”vad hände?”

Teman för året som så här långt planerats är: 

MR-frågor 

Feminism

Semester

Demokratins underskott

OLM

Utåtriktade aktiviteter

OM har tillsammans med föreningen, MR-dagarna och Ordfront förlag tält på Peace & Love-
festivalen i Borlänge i slutet av juni där två seminarier/föreläsningar arrangeras. Ett om 
Yttrandefrihet och Näthat, ett om medborgarskap och migration.

En närvaro planeras på bokmässan men i år dock utan egen monterplats. Redaktionen kommer 
däremot att finnas på plats tillsammans med föreningen. Bokmässan är en mycket bra och 
effektiv mötesplats med bra seminarier. Målsättningen är att planera för en aktiv medverkan inför 
kommande år och söka samarbetspartner för att dela monterplats och seminarietid.

OM ska under året ha fortlöpande seminarier/träffar i anslutning till nummersläpp och att skapa 
intresse för artiklarna genom pressinformation, debattartiklar mm.

Ordfront magasin på nätet

Ordfront magasin driver en aktiv blogg, ett fönster mellan läsare och redaktion, där också de 
andra grenarna av Föreningen syns genom täta uppdateringar med kommentarer, artiklar från 
papperstidningen, och nära samband med vår aktiva facebooksida. Användandet av sociala 
medier syftar till att levandehålla intresset hos läsare/medlemmar och nyfikna mellan 
utgivningarna, samt att värva nya medlemmar. Förhoppning är att bloggen ska kommentera det 
dagsaktuella och tidningen fördjupa det.


