Sammanfattning idégenerering efter uppstartsmötet den 18.12.03
Sammanfattning idégenerering
Aktiviteter under Almedalsveckan


Torgmöte



Rösträttsmarsch, sy upp flaggor, titta på fotografier och återskapa banderoller och plakat



Bjud in personer från fastlandet så att vi blir många



”Mingla” runt på Almedalsveckan, dela ut informationsblad



Tal – använda dåtida tal - brandtal



Finnas på en plats under hela veckan, ett slags historiskt kampanjtält. Dela ut pamfletter,
driva rösträttsfrågor.



Föreläsningar, kvinna 1919 – kvinna 2019, lokalt- nationellt- internationellt- perspektiv



Bjud in kvinnoföreningar till Suffragettpicknick



Stor galamiddag som en avslutning på aktiviteterna under veckan



Förslå ett produktionsbolag att följa oss under vecka

Sammanfattning idégenerering
Kunskapsuppbyggnad, forskning, föreläsning, publikation


Studiecirkel
- Kvinnlig rösträtt
- Centrala kvinnor – lokalt – nationellt - internationellt
- Tidsanda
- Omvärld
- Hur värderades mannen och kvinnan ur olika perspektiv. Vad sa manliga politiker,
konstnärer, dramatiker, företagare osv om kvinnor och kvinnlig rösträtt?
- Rätten till sin kropp – hur har utvecklingen gått?
- Gör en nutida världskarta över kvinnlig rösträtt, jämlikhet, lön, skola, rätt till barnomsorg
mm.
- Studiecirkel inriktad på sömnad för att få till kläder och accessoarer. Titta på äldre
fotografier.
- Försök få med nyanlända kvinnor



Stadsvandringar i Visby till platser som går att koppla till historiska kvinnor



Kvinnokartan – gör en alternativ karta över Visby där historiska platser kopplat tillkvinnor
markeras ut och information ges. Gator och offentliga platser får kvinnonamn.



Föreläsningar på olika teman, på fornsalen men även andra platser runt om på ön:
- Rösträtt på Gotland
- Samtidsfrågor
- Föreläsningar där publiken får vara aktiv
- Lokalt, nationellt och internationellt perspektiv
- Att agitera och demonstrera, hur arbetade man då och hur arbetar man nu? Möten,
pamfletter – FB & Twitter



Jubileumsskrift med inriktning på Gotland



Antologi över rösträttsfrågan på Gotland, historiska men även samtida – reflekterande
artiklar. Forskare, intresserad allmänhet får skriva.



Nytryck av skrifter från tiden för rösträttsfrågan



Samarbeta med Campus, biblioteket, arkivet
- Kompetens
- Föreläsningar – forskare kring rösträtt och jämställdhet, gärna utländska forskare som
kan ge ett internationellt perspektiv.
- Litteratur
- Arkivmaterial



Kolla med Anders R Johansson i Helvi om han har personliga berättelser i sitt arkiv.



Digitalisera arkivmaterial och tillgängliggör

Sammanfattning idégenerering
Kunskapsuppbyggnad, forskning, föreläsning, publikation


Kalender med kvinnoporträtt, kan tryckas, publiceras på hemsida osv



Samla berättelser från Gotland- kan bli bok, teater, musikal



Museets årsbok 2020



Bokcirkel i samarbete med Wessman & Petersson



Uppmana biblioteken att lyfta frågan och exempelvis ta fram boklistor för olika åldrar. A
mighty girl – berättelserna.



Uppmana gotlänningar som har berättelser om kampen för kvinnlig rösträtt att dela sina
berättelser, fotografier med mera.



Vad har hembygdsföreningar och ”landsbygdsmuseerna” i sina samlingar?



Gotländska kvinnor pionjärer inom yrke och politik

Sammanfattning idégenerering
Teater, lajv, rollspel, happenings


Dalhemståget
- Iscensätta ngt kring kvinnorna från landsbygden
- Låt resenärerna möta olika karaktärer, prata rösträttsfrågor
- Låt skolklasser åka tåget



Byggdefars – det är kvinnorna bakom allt…typ nyårsrevy



Gotländska pionjärer inom yrke och politik, alla kanske inte direkt har påverkat rösträtten,
finns som spelade roller i en tesalong. Besökare bjuds in att dricka te och prata,



Iscensätta historier på sociala medier.



En musikal om Karolina Bruce. Tema för musikalkompaniets årliga musikal?



Uppläsning av texter och citat som dåtida män och kvinnor sagt som var motståndare mot
kvinnlig rösträtt och jämställdhet.



Rösträttsmöte på museigården, mitt bland besökare och matgäster



Upplevelse vandring, historiska karaktärer dyker upp.



Stadsvandring till platser med fokus på kvinnor i Visbys historia. Även på engelska.



Ett lajv som sker med jämna mellanrum på offentliga lämpliga platser



Lyft viktiga datum 2019 och kör olika aktiviteter



Samarbete med Sverok och Atropos



Mingla på museet och Brucebo i tidsenliga kläder Ha extra kläder så att de som vill kan hoppa
med och delta spontant



Parad på Visbydagen 100 kvinnor med var sin berättelse



Iscensätta utflykten som Carolina anordnande för rösträttskvinnor till Gotland.
Teateruppsättning eller happening.



Flytta ut Carolina Benedices liv utanför Brucebo. Gotlandsturné. Utställning, föreläsning,
teater.

Sammanfattning idégenerering
Teater, lajv, rollspel, happenings


Engagera länsteatern.



Iscensätta kvinnors liv på historiska platser i sin samtid runt om på Gotland.



Stor fest på rösträttsdagen



Filmvisningsserie med filmer, typ Fröken Frimans krig.

Sammanfattning idégenerering
Mötesplatser


Kvinnocafé. En lördag i månaden med tema. På olika platser, typ halv 8 hos mig.
- Föreläsning
- Workshop
- Film
- Skapa kläder
- Handarbeta
- Spela spel
- Lagat mat från då



Skapa en FB- sida där allt som rör arbetet i ”projektet” läggs upp. Blir lättare att fånga upp
nya deltagare.



Kvinnoforum på Wisbystrand med fest (bara för dem som definierar sig som kvinnor?). Alla
kvinnoföreningar möts med workshops och föreläsningar.

Sammanfattning idégenerering
Media


Engagera Radio Gotland



Få media att göra en följetong, vad skrevs under 1910talet, vad skrivs idag?



Få media att göra en serie om föregångskvinnor

Sammanfattning idégenerering
Skola, pedagogik


Involvera BUN



Rollspel där eleverna får spela förkämpar och motståndare.



Låt gymnasielever namnge gator och platser med motivering.



Involvera folkhögskolan. Socialpedagogik. Konsekvenserna av rösträtt och rättigheter då och
nu.



Museum take over day. Eleverna jobbar med demokratifrågor och ställer ut.



Skapa moderna rättighetsaffischer



Låt elever göra en film



Länsteatern – skolpjäs



Utställning för barn och unga



Blackbox- rollspel. Låt deltagarna företräda grupper som är för rösträtt men som tänker olika
i andra frågor.



Eleverna skriver berättelser om hur det var att leva då och hur det är att leva nu.



Samverkan med länsteatern.



Levandegöra – igenkännande viktigt.



Utveckla pedagogiska program som museet kan använda utifrån den kunskap och de
aktiviteter som genomförs.



Demokratiutbildning för nyanlända

Sammanfattning idégenerering
Samarbetspartners (institutioner, företag m.fl.)


Länsteatern



Biblioteken



Bygdegårdar



Almedalsveckan/regionen



Folkets Bio



Brucebo



Skolorna



Landsarkivet



Media



Musikalkompaniet



Campus

Sammanfattning idégenerering
Utställning


Gotlands Museum – riksdagens demokratiutställning



Biblioteket. Barn & ungdomar.



Utställning på Östercentrum – kvinnor ur den gotländska historien.



Konstnärliga uttryck ”100 kvinnor”



Konstmuseet. Kvinnlig konst i motvind. Rätten att få uttrycka sig.



Utställning. De senaste 100åren ur ett kvinnoperspektiv



Var är vi om 100år?



Händelser och beslut som påverkat jämställdheten



Fotografera dig som rösträttskämpe. En sån skiva där man kan ta bild och sticka ut ansiktet.
Den kan finnas i flera versioner och placeras på olika platser och tas med till olika happenings
mm.



Karta där man kan se hur rösträttsläget runt om i världen är.

Sammanfattning idégenerering
Övrigt


Se över all offentlig konst på ön. Saknas det viktiga kvinnor och kvinnliga konstnärer?



Få Regionen att uppmärksamma året. Låt det genomsyra verksamheten.



Namnge alla nya gator och platser efter kvinnor.



Fullmäktige har temadag kring ämnet.



Viktigt att få med att rättigheter inte är självklara, de kan försvinna



Campus startar ett rösträttsforum

