Möte Kvinnlig rösträtt 100år
2019.01.14
Idéutveckling utifrån resultatet av idégenereringen
Kunskapsuppbyggnad, forskning, föreläsning, publikation
Aktiva i gruppen: Yvonne Eriksson, Malin Stengård
-

Få till en artikelserie i GA, GT eller Horisont. Artiklarna skulle kunna behandla rösträtt ur olika
perspektiv.
Sätta in rösträttskampen i ett större socialt sammanhang. Varför hände det som hände just
då?
Berätta om den gotländska kvinnorörelsen i stort.

-

Föra fram motståndarna till rösträtt. Läsa upp citat från texter som skrevs av motståndare.
Jämför med vad som förs fram i dagens politik och samhälle.

-

FÖR NÄRVARANDE GRUPPENS PRIOOMRÅDE Anordna stadsvandringar om historiska
kvinnor som har kopplingar till Visby och olika platser.

-

Anordna stadsvandringar som handlar om rösträttskampen, kanske svårare att koppla till
fysiska platser i Visby. Kräver arkivstudier. Ta upp den militanta rörelsen som fanns i England,
fanns detta i Sverige och på Gotland?

-

Samla in berättelser, fotografier mm via tex en facebook- sida. Någon redigerar ihop detta
och samlar till texter.

Teater, lajv, rollspel, happenings (Almedalsveckan)
Aktiva i gruppen: Björn Sundberg, Rozemaryn Keuning, Mia Stuhre, Ronja Fändrik Linkilä, Viktoria
Olsson, Erika Hedhammar, Morgan Johansson, Anders Andersson
-

Dela ut teasers under den 8/3. Soapbox. Promota den 24/5

-

24 maj, årsdagen 1919
Plats: Brucebo? Björn kollar tillgängligheten
Föreläsning och seminarium – kontakt med genusvetenskapen på Campus Gotland

-

Loppisjakt och tips på kläder man kan köpa och hur de kan modifieras. 26.1 Samling vid
Gåvan 26.1.

-

Delta vid visning av filmer på rösträttstema på Folkets Bio. Iförda historiska kläder.

-

Björn kollar om det går att ordna musik till några tillfällen.

Almedalsveckan:
-

Monter bemannad av folk i historiska kläder

-

Markera punkter i programmet som har anknytning

-

Rösträttsmarsch med återskapade banderoller och plakat
Invigningssöndagen, avsluta vid invigningen. Det bör stå tydligt i inbjudan och övrig
kommunikation vad marschen står för och vill förmedla.

-

Nationaldagsfirandet vid Roma kungsgård.
Suffragettpicknik.
Åka med på tåget och få dem att stanna vid kungsgården
Vill vi säga något?

-

Historiesömmarna erbjuder hjälp med kläder – stil – sömnad.

-

Banderollverkstad. Lokal skall ordnas.
Museet kan bidra med material.

Utställning
Aktiva i gruppen: Kajsa Lingström, Eva Jupiter

-

Bygga en mobil utställning. ”Pelare”, fyra sidor, 80X150cm X2

-

Kan flyttas till de olika platser där vi har aktiviteter.

-

Olika teman på sidorna: Föregångskvinnor, ”den vanliga” kvinnan, internationellt
idag, vad är Zonta, kampen på Gotland mm.

-

Gruppen ansvarar för faktainsamling, bilder och texter. Museet stöttar i
produktionen.

-

Eva och Kajsa kollar om fler i Zonta vill vara med i gruppen.

-

På väggen utanför Coop, Östercentrum, görs ett porträttgalleri med gotländska
kvinnor som varit viktiga i demokratins utveckling. Henrik tar kontakt och kollar om
det är möjligt.

