Rapport från Folkrörelsearkivets årsmöte 12 april 2021
Även årets årsmöte hölls via Zoom. Först fick vi deltagare en information om
projektet Labour’s memory. Projektet är ett samarbete mellan Arbetarrörelsens
arkiv och bibliotek och Folkrörelsearkivet i Uppsala län.
Föredraget hölls av Monica Sparrman och Silke Neunsinger som arbetar i
projektet.
Idén till projektet började redan 2019 med en ansökan till Allmänna Arvsfonden
men då godkändes inte ansökan.
Efter ytterligare bearbetning och kontakt med arbetarrörelsens arkiv i Bonn och
Amsterdam som ska delta med ett liknande projekt, fick projektet klartecken
2020.
Vad vill arbetarrörelsen få ut av projektet?
Först och främst att digitalisera verksamhetsberättelser och årsredovisningar för
LO och LO-förbunden, med start från åren 1880 till och med 2020.
De fanns två anledningar för att göra digitaliseringen. Först och främst för att
göra materialet mera tillgänglig än handskrivna dokument.
Efter en digitalisering kommer sökbarheten att bli lättare om forskare vill
studera en specifik sak som hände under en period av förbundets och
lokalföreningarnas arbete.
Andra orsaken var att kunna se hur olika arbetarrörelsen arbetat och fungerat i
olika länder. Därför var Arkiven i Bonn och Amsterdam viktiga för projektets
tillblivelse.
Förhoppningen är att kunna dra erfarenheter och kunskaper om vad som har
fungerat och men även för att minnas historiska beslutet och händelser i
arbetarrörelsen.
Hur har arbetarrörelsen påverkat i samhällets utveckling som hur olika
socialförsäkringar, hur arbetsmarknaden fungerar och så vidare.
Ett annat viktigt ämne som redan nu är en slutledning från projektet är hur
viktigt utbildning är, speciellt facklig utbildning.

Utbildning har varit mycket viktigt när det hjälpte till att stärka solidariteten
mellan LO föreningarna och mellan olika länders fackföreningar.
Mycket av rörelsens pengar har genom åren gått till utbildning, strejkkassa och
medlemsvärvning.
Monica lyfte ett varnande finger mot att verksamhetsberättelser har blivit
kortare och mer koncis på grund av kostnaderna vid utskick.
Projektforskarna ser en fara för historieskrivning och en förvanskning av
sanningen.
En av slutledningarna redan nu är att verksamhetsberättelser och
årsredovisningar är viktigt informationsmaterial när man forskar i arbetarpolitik.
Vid en kort historiebeskrivning blir tolkningar av olika skeden och händelser en
tolkningsfråga. Därför rekommenderade Monica föreningarna att skriva
utförligt om föreningen varit med om ett viktigt beslut, händelse eller liknande
som påverkat föreningen eller medlemmarna under verksamhetsåret.
Det blev en diskussion mellan åhörarna och föredragarna om att muntliga källor
inte alltid är korrekta. Det gäller även om man diskuterar bara fem till tio år
bakåt i tiden. Därför är dokumentation viktigt, speciellt om händelsen har varit
avgörande för föreningen.
Silke tyckte att projektet också var viktigt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv,
genom att alla dokument blev lättlästa även för personer med läs-och
skrivsvårigheter.
Många av dokumenten är handskrivna i t ex protokollsbok. Det kan leda till
svårigheter att tyda handstilen och äldre ord som används i protokollet.
Monica och Silke avrundade med att uppmana föreningarna att lämna in sina
föreningsdokument till arkiv. De har sett i projektet att dokument lätt försvinner
och glipor i historieskrivning uppstår.
Tänk på framtida medlemmar!
Tilda Holstius

