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KAPITEL 1

Att det inkluderande samtalet som form har fått driva processen
och uppmärksammat vikten av att få äga sin berättelse har lett
fram till beslutet att Rörelsernas museum skall verka utifrån Muntlig Historia – eller Oral History – som internationellt erkänd metod
för insamling av människors berättelser och som forskningsfält.

RÖRELSERNAS MUSEUM
– EN VISION I RÖRELSE
Rörelsernas museum utgår från de civila rörelsernas perspektiv på
demokrati, migration och mänskliga rättigheter samt belyser deras
historiska framväxt och betydelse i det demokratiska samhället.
Det är mer än en vision om ett nytt museum i det svenska museilandskapet, med ansvar för demokrati och migrationsfrågor.
Arbetet med Rörelsernas museum har ända sedan detta utvecklingsarbete inleddes också varit en demokratisk process i sig. Från
de allra första samtalen och den akademiska konferensen Museums in Times of Migration and Mobility vid Malmö universitet 1 under
den research-period som resulterade i rapporten om Rörelsernas
museum 2, har processen också haft en vidare funktion genom att
bidra till ett demokratiskt samtal. Uppbyggnaden av Rörelsernas
museum är en inkluderande process som fångar upp samtidens
uppfattningar om vad ett museum har varit historiskt, vad museer
har för betydelse och utmaningar i samtiden, och vad ett museum
kan vara eller bör vara i framtiden. Genom detta arbete har en
metod vuxit fram för hur samtalet som form kan förbereda för att
samla personliga erfarenheter, akademisk forskning, institutionella erfarenheter från museisektorn och historisk kunskap. Detta
processinriktade arbete har inte bara ringat in och beskrivit ett
behov av samverkan och visat på vikten av att alla människors har
möjlighet att bidra med sina berättelser; att alla människor är en
del i det demokratiska samhället. Arbetet har också i sig byggt en
modell för hur ett sådant arbete kan skapa en både bredare och djupare kunskap om museets kärnfrågor demokrati och migration,
genom ett mänskliga rättigheter-perspektiv.

Genom att processen utgör en del i det demokratiska samtalet, och
växer fram prövande, kan Rörelsernas museum byggas vidare en
byggkloss i taget. Under de inledande åren av utredning och under
sökning har nätverk byggts kring museets kärnfrågor demokrati
och migration; kring etiska frågor i anslutning till samlande och
bearbetning av människors berättelser; och ett stort internationellt
nätverk har också samlats kring yttrandefrihetsfrågor och arbetet
för att värna pressfrihet, konstnärlig frihet, akademisk frihet och
immateriella kulturarv med fokus på civila rörelser och kampen
för mänskliga rättigheter3. Dessa grundläggande komponenter av
Rörelsernas museum är nu på plats och i aktiv verksamhet, utifrån
den första testverksamhetens kapacitet.
Redan när Rörelsernas museums Arbetsrum på Bergsgatan i Mal
mö öppnade sommaren 2019 blev det en självklar plats för civila
rörelser att samverka på. Detta på grund av att så många aktörer
har varit delaktiga i själva utvecklingen av Rörelsernas museum
från början. De många samarrangemangen om t ex romska språkfrågor, om pressfrihetens former och historia, om HBTQ-rörelsens
historia och samtid etc., liksom konferenserna som har genomförts under denna testperiod kring press- och yttrandefrihet, etik i
muntlig historia, visar att det finns ett behov av denna plats. Därför
kan museet på detta sätt fortsätta byggas bit för bit, år för år och
Rörelsernas museum kan fortsätta utveckla sitt uppdrag i ständig
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Andra slutmål är möjliga, och kan växa fram över tid, viktigast är
att Rörelsernas museum kan fortsätta utveckla sin funktion som
en levande plats för demokratiska samtal och bidra till ett gemensamt lärande kring demokrati, migration och mänskliga rättigheter,
och därigenom motivera människor till att aktivera sig i det
gemensamma demokratiska samhällsbygget.

process med akademin och de civila rörelserna. Liksom i hela
Rörelsernas museums verksamhet, med ambitionen att lyfta också
de okända berättelserna, anläggs här ett mänskliga rättigheters-perspektiv, som förankras genom ett nära samarbete med Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i
Lund. Rörelsernas museum kan i detta sammanhang utvecklas till
att bli en viktig arena för att lyfta MR-frågor i regionen och landet.

Bakgrund

Den här rapporten beskriver hur Rörelsernas museum kan se ut i
sin mest utarbetade form, som ett fullskaligt museum. Men vi vill
också visa hur museet på vägen dit kan byggas i en fortsatt process,
där varje delmoment etablerar sin funktion.

Kommunstyrelsen (KS) i Malmö framförde hösten 2015 en idé till
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet om att etablera ett demokrati- och migrationsmuseum
med nationellt uppdrag och placering i Malmö. Kommunstyrelsen
argumenterade bland annat för alla människors rätt till sin historia och menade att ett sådant museum bör inbegripa ett arkiv- och
forskningscenter som tillhandahåller modern och adekvat forskning kring demokrati, folkrörelser och migration. Detta ledde till
att Malmö stad, genom en särskilt sammansatt grupp med placering inom kulturförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningarna för att etablera ett
demokrati- och migrationsmuseum med nationellt ansvar, i
Malmö. Denna förstudie ledde till en rapport om Rörelsernas
museum, som presenterades för dåvarande kulturministern våren
2017 och regeringen avsatte samma år medel i kulturbudgeten för
en initial testverksamhet samtidigt med fortsatt utredning.
Testverksamheten är nu etablerad i en för ändamålet inrättad lokal
i centrala Malmö och verksamhet pågår där som en del av den fortsatta utredningen, i bred dialog med civilsamhällets organisationer, forskare, institut och kulturinstitutioner lokalt, nationellt
och internationellt. Rörelsernas museum redovisar sin verksamhet till kulturdepartementet årligen 1 mars enligt statligt regler-

Rörelsernas museums Arbetsrum med dess programverksamhet
sjösattes 2019 och Centret för Muntlig Historia (CO H P R ) börjar
etableras 2021 enligt budgetäskande. Redan nu arbetar Rörelsernas
museum med flexibla rum, och kan växa ytmässigt allteftersom
behov skapas och resurser finns. Denna utveckling är rörlig och tar
hänsyn till finansieringsmöjligheter över tid, såväl som dialogprocessen och museets plats i det nationella landskapet av institutioner och myndigheter. Rörelsernas museum bygger upp sin bas i
Malmö men utvecklar samarbetsprojekt kring muntlig historia
runt om i landet, med vandringsutställningar och digitala rum som
når bortom museets fysiska rum och med internationell relevans.
Efter de första årens testverksamhet, fortsatta dialogmöten och
research, har vi nu tagit hjälp av den internationella museikonsult
en GSM 5 för att i denna rapport beskriva hur ett fullskaligt Rörelser
nas museum kan se ut, hur rumsliga miljöer kan användas optimalt och vad en sådan fullskalig verksamhet kan kosta att driva.
4

ingsbrev, och processen följs av Malmö stads kommunstyrelse,
som också är avsändare av rapporterna till regeringen.
I villkoren för statens bidrag för budgetåret 2020 har Rörelsernas
museum fått i uppdrag att till regeringen ”lämna ett förslag på hur
en permanent verksamhet kan utformas. I uppdraget ingår att
lämna förslag om verksamhetens uppdrag och organisation samt
en plan för verksamhetens finansiering och en beräkning av kostnaderna”. Uppdraget skall redovisas till regeringen (kulturdepartementet) 7 maj 2020 (reviderat datum efter kommunikation med
kulturdepartementet, ursprungligt datum för leverans var 30
april).
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FÖRSLAG TILL FULLSKALIG, PERMANENT VERKSAMHET
PÅ RÖRELSERNAS MUSEUM
Vision

Härmed överlämnas detta förslag till permanent verksamhet
enligt regeringens uppdrag.

Rörelsernas museum stärker och breddar förståelsen av migration,
demokrati, mänskliga rättigheter och människors inflytande i samhället genom att verka för allas rätt till sin egen historia. Museet erbjuder
en plats där alla får höras, synas och inkluderas på lika villkor och söker
aktivt upp dolda och glömda berättelser för att bredda den offentliga
berättelsen och vår gemensamma historieskrivning.

FÖRSL AG
Uppdrag och verksamhet på Rörelsernas museum
Rörelsernas museum har tagit fram följande uppdrags- och visionsformuleringar:

Omfattning och kostnadsberäkning

Uppdrag

I detta förslag beräknas ett medelstort museum i en fullskalig
form, som är tänkt att vara så snabbfotat och tillgängligt som
möjligt, med låga trösklar och rika möjligheter till samarbeten
med såväl civila rörelser som akademin och med andra aktörer
runt om i landet. Som den statliga museiutredningen 6 fastslår är
det ”…av stort samhällsintresse att de gemensamt finansierade
museerna når en bred och engagerad publik runt om i Sverige”.

Rörelsernas museum har i uppgift att i nära samverkan med civilsamhället, skapa en bredare förståelse för demokrati och migration, genom
att utforska samarbetsformer och skapa rum för berättelser, konstnärliga uttryck och kunskapsproduktion.
Rörelsernas museum fullföljer sitt uppdrag genom att vara öppet för
den bredd och det djup av röster, perspektiv och kunskap som samhället
rymmer och skapar möjlighet för aktiv delaktighet i museets verksamhet såsom: insamling, dokumentation, forskning samt utställnings- och
programverksamhet.

Efter att Rörelsernas museums Arbetsrum nu har etablerats med
samverkande programverksamhet, blir nästa steg under 2021 att
etablera ett Center för Muntlig historia och Deltagande Forskning,
förkortat CO H P R efter den engelska versionen av namnet: Centre
for Oral History and Participatory Research 4. Här skapas ett forskningscenter med bibliotek och en laborativ miljö kring lärande om
muntlig historia som metod och forskningsfält och här utarbetas
metoder och redskap för människor att kunna bidra med sina
berättelser kring ämnena demokrati, migration och mänskliga rät-

Genom lärande om demokrati, migration och mänskliga rättigheter då
och nu; och genom aktivt deltagande i det demokratiska samhällets
levande diskussioner, motiverar Rörelsernas museum människor till att
ta del av den demokratiska processen och till att engagera sig i att driva
frågor i det demokratiska samhället.
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Verksamheten på Rörelsernas museum i Malmö beräknas i detta
förslag till en fullskalig museiverksamhet uppta en total yta av
omkring 6 000 kvm, med offentliga ytor såväl som personalytor
inräknat. Verksamheten bygger främst på insamling av muntlig
historia, som utgår ifrån ett forskningscenter, och ligger till grund
för utställningar, bibliotek, programverksamhet etc. Kostnaderna
för Rörelsernas museum i en fullskalig form har beräknats utifrån
en verksamhet med ett forskningcenter för muntlig historia, två
till tre utställningsrum, bibliotek, omfattande programverksamhet med särskilt fokus på barn- och unga, flexibla samverksansytor
samt nationella samarbetsprojekt. Med en personalstyrka på ca 25
personer och de prioriteringar som verksamheten gör enligt bilagt
förslag, beräknas en årlig driftskostnad på ca 50 miljoner kronor.
(Se bilaga för kostnadsberäkning i siffror, med kommentarer).

tigheter. Materialet som samlas in är både intervjuer och immateriella kulturarv. Ur detta skapas utställningar, programverksamhet
och lärande. Centret blir museets nav; ett myllrande levande nav av
människor och samtal och berättelser som gör den svenska historieskrivningen rikare, djupare och mer komplex.
Forskarsamhället i Sverige har behov av den infrastruktur som en
verkstad för muntlig historia erbjuder, men också av den organiserande kraft som COHPR kommer att utgöra. Det finns inga
forskningscentra för muntlig historia i Skandinavien, men de är
vanliga på andra platser i världen. Att Rörelsernas museum ansluter
till museipraktik med grunden i muntlig historia, svarar gentemot
de idéer om människors rätt till sin egen historia som uttrycktes i
det ursprungliga brev som Malmös kommunstyrelse skickade till
dåvarande kulturministern 2015 och som utgör grunden i denna
utredning och testverksamhet. Det svarar också mot de önskemål
om att lyfta tidigare osedda berättelser och skapa en delaktig miljö
som uttryckts i ett flertal av utredningens dialogsamtal. Samtidigt
ansluter Rörelsernas museum både till svenska och internationella
forskningsmiljöer kring demokrati, migration, civilt organiserande
och muntlig historia som vetenskaplig diskurs.

I Bilaga 1: Förslag till koncept presenteras detaljer kring förslaget
till permanent verksamhet, som utarbetats tillsammans med
museikonsultföretaget GSM, utifrån de omfattande dialogprocesserna och testverksamheten.

Huvudmannaskap och organisation
2018 beställde Rörelsernas museum en utredning av möjliga
huvudmannaskap och finansieringsmodeller av etnolog Lizette
Gradén, forskare verksam vid Institutionen för Kulturvetenskaper
vid Lunds universitet. Uppdraget var att utreda möjliga former av
huvudmannaskap, ägandeskap och finansieringsmodeller för
Rörelsernas museum, som kunde fungera utifrån svenska förhållanden och regelverk.

Inledningsvis förbereds inte för större samlingar av objekt, istället
inventeras verksamheter nationellt och internationellt där samlingar finns för inlån vid behov av historiska eller samtida utställningsobjekt. Samverkan är en grund i museets profil och inriktning
och därför planeras även fortsättningsvis en rik programverksamhet, där forskning möter civilsamhällets organisationer och andra
intressenter för breda demokratiska samtal med stort djup i
kunskap och erfarenheter.

Gradéns utredning från 2018 förespråkar en modell med flersektori
ellt stakeholdership som lämpligast för Rörelsernas museum och
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resonerar kring olika alternativ utifrån Rörelsernas museums redan
uppbyggda nätverk av intressenter – eller stakeholders. I utredningen betonas vikten av att säkra redan involverade intressenters
delaktighet. Detta kan ske i ett statligt ägandeskap som egen myndighet, alternativt inom ramen för ett centralmuseum med statligt
uppdrag och huvudsaklig finansiering genom statliga anslag. Det
flersektoriella ägandeskapet, resonerar hon, blir mest utpräglat i en
stiftelse- eller bolagsform med en styrelse. Modeller finns i t ex Nord
iska museet och Västerbottens museum.
En annan slutsats är att det statliga åtagandet bli tydligare om
Rörelsernas museum blir en egen myndighet eller ingår i en befintlig statlig museimyndighet. Det tydliggör även regionalt och kommunalt ansvar i förhållande till det nationellt övergripande. I ett
sådant fall kan en struktur med rådgivande kommittéer och en
styrelse vara lämplig. 7
Utifrån ovanstående sammanställning från Lunds universitet och
fortsatta resonemang med intressenter och sakkunniga ser vi i dagsläget att Rörelsernas museums huvudmannaskap kan få en permanent lösning i form av något av följande alternativ:
a
Att Rörelsernas museum blir en egen myndighet, med sitt specifika
uppdrag inom demokrati, migration och mänskliga rättigheter, som
ett komplement till andra myndigheter under kulturdepartementet
med liknande eller angränsande uppdrag. Som egen myndighet får
Rörelsernas museum en hög grad av självständighet i sitt uppdrag,
och det statliga åtagandet blir tydligt. Myndighetsformen ger dock
samtidigt en direkt närhet till staten som möjligen kan tolkas som
motstridigt givet verksamhetens nära samverkan med civilsamhällets oberoende organisationer. Därför bör Rörelsernas museum, vid
8

en sådan lösning ledas av en styrelse med sakkunniga och representanter för museets huvudintressenter. Även en rådgivande kommitté kan vara aktuell för att garantera att utvecklingen av verksamheten sker i linje med verksamhetens profil och att en dialogfunktion ingår, såsom under förstudie- och etableringsfaserna.
b
Att Rörelsernas museum ingår som en del i en befintlig statlig myndighet inom museisektorn, eller inom museets intresseområden
som huvudman. Även om detta skulle ske inom ramen för en styrelsemyndighet bör, enligt ovanstående resonemang, en särskild rådgivande kommitté tillsättas. Detta skulle garantera att Rörelsernas
museums intressenter har inflytande över verksamheten och att en
dialogfunktion finns inbyggd i beslutsgången för att bibehålla
inflytande såväl som upparbetat förtroende hos museets intressenter. Ett samarbete med en befintlig museimyndighet skulle
kunna ge många synergieffekter för båda parter, i form av kunskaps
utbyten och samarbeten kring projekt och samlingar samt organisationsutveckling.
c
Stiftelseformen är en intressant lösning av ägandeskapet för Rörelsernas museum, med tanke på den delaktighetsprofil som museet
har byggt upp. Stiftelseformen ligger närmast rekommendationerna
från Lunds universitets utredning för Rörelsernas museum och ger
möjligheter till ett flersektoriellt ägandeskap där inflytandet över
Rörelsernas museum utveckling inte endast baseras på parternas
ekonomiska styrka, och ligger därför i linje med förstudiens resultat. Tänkbart är också att museet drivs under ansvar av en befintlig
stiftelse, som arbetar inom Rörelsernas museums intresseområden.
(se bilaga: Rapport från Lunds universitet ang huvudmannaskap).

Interim lösning

museum, liksom övriga svenska museer får räkna med att få en del
av sin finansiering genom sökta externa medel från olika fonder
och stiftelser, samt de särskilda regionala och statliga utvecklingsmedel som finns inom kulturområdet samt museets intresseområden. Forskningsprojekt inom ramen för verksamheten söks i
samarbete med akademin från Forskningsrådet, Sparbankens Jubileumsfond m.fl. Medel kan också i förekommande fall sökas på
internationell nivå givet Rörelsernas museums ämnesområden,
dels via EU-medel och dels finns möjligheter genom Rörelsernas
museums internationella profil att skapa samarbetsprojekt med
internationell finansiering. I mindre skala har Rörelsernas museum
börjat bygga upp olika former för extern projektfinansiering redan
under uppbyggnads/testperioden. På sikt kan också sponsringsmöjligheter genom intresseorganisationer och näringsliv byggas
upp. I linje med Rörelsernas museums metoder för att inkludera
intresseorganisationer i den faktiska verksamheten är det av vikt
att stärka civilsamhällets organisationer i deras kompetens att söka
projektmedel så att maktpositionerna mellan museet och de oberoende verksamheterna balanseras och organisationer kan närma sig
Rörelsernas museum med delfinansiering och därmed större ägandeskap. Rörelsernas museum budgeterar för tjänster särskilt dedikerade till ansökningar och samarbetsavtal, samt forskningssamordning, för att få långsiktighet i arbetet.

Rörelsernas museum, och dess verksamhet i Malmö bör lämpligen,
i vilket fall som helst interimt organiseras inom den statliga museieller universitetssektorn under den fortsatta utrednings- och upp
byggnadsperioden. Förstudie- och testverksamheten delegerades
att administreras inom Malmö stads kulturförvaltning, och har nu
rapporterats till Kulturdepartementet enligt uppdrag. Fortsatt
verksamhetsutveckling bör lämpligen utgå från den upparbetade
testverksamheten i Malmö, men snarast förläggas under statligt
huvudmannaskap i någon, permanent eller interim, form.
Rörelsernas museum har arbetat fram en metod för att säkra att
verksamheten i dess olika processer bygger på både bred delaktighet och akademisk kunskap, med muntlig historia som modell.
Denna metod är grundläggande för Rörelsernas museum och dess
verksamhet och en första personalstyrka har upparbetat särskild
kompetens och nätverk för denna modell. Det är av vikt att Rörelsernas museum kan behålla, och utveckla sin unika verksamhetsmodell oavsett under vilket huvudmannaskap verksamheten
organiseras.

Finansiering
Rörelsernas museum utvecklas i enlighet med uppdraget som ett
statligt museum och förväntas därmed vila på en ekonomisk grund
genom den statliga kulturbudgeten. Malmö stad uppger att staden
i rådande budgetläge inte har ekonomiska möjligheter att finansiera en statlig verksamhet, men att man är beredd att föra en
diskussion om möjligheter att t ex upplåta tomt till en fullskalig
museiverksamhet med grundfinansiering från staten. Ett regionalt
stöd vore önskvärt eftersom ett statligt museum i Malmö
har regional relevans. Externa medel söks till särskilda projekt
genom gängse bidragsgivare som exempelvis Kulturrådet, Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, Postkodstiftelsen, SI m.fl. Rörelsernas

Lokalisering
De många dialoger som genomfördes i anslutning till förstudien
för Rörelsernas museum pekade på att Malmö är en lämplig plats
för ett sådant museum och testverksamheten har sedan dess etablerats. Dialogerna lyfte också vikten av att Rörelsernas museum
lokaliseras centralt i staden. Den lokaliseringsstudie som gjordes i
anslutning till förstudien lyfte fram tre områden i Malmö som särskilt intressanta för Rörelsernas museums verksamhet, nämligen:
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6
Folkets Park, Varvsstaden och Nyhamnen. Verksamheten skulle
antingen kunna förläggas i en befintlig byggnad som ställs om för Genomföra en förstudie för en första permanent utställning för
ändamålet eller i en nybyggnation. Ett uppdrag att genomföra Rörelsernas museum.
en fördjupad lokaliseringsstudie efter att förslaget till permanent verksamhet beaktats är önskvärt. Se preliminär lokaliserings
studie i förstudierapporten.

Fortsatt uppdrag
Rörelsernas museum föreslår att ett fortsatt uppdrag ges för att
etablera Rörelsernas museum som en permanent, fullskalig verksamhet. Detta uppdrag föreslås i nästa skede inbegripa att:
1
Fortsatt utveckla programverksamhet och delaktighetsprocesser
med civilsamhällets organisationer och akademin, enligt budgetäskande 2021.
2
Snarast inleda insamling av muntlig historia enligt budgetäskande
2021, samt inrätta ett Center för Muntlig Historia (COPHR).
3
Verksamheten övergår i statlig drift enligt ett av de tre ovanstående
förslagen.
4
Genomföra en fördjupad lokaliseringsstudie för att finna lämplig
lokal för utökad/fullskalig verksamhet. Samlokaliseringslösningar
är av särskilt intresse.
5
Utreda och föreslå optimala tillgänglighetslösningar för lokaler
genom inkluderande design.
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UTVECKLING AV RÖRELSERNAS MUSEUM, FULLSKALIGT
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museums
arbetsrum med
Etablering
av Rörelsernas
arrangemang,
program
museums
arbetsrum
och research. med
arrangemang, program
och research.

2020–

Etablering av Center för
2020–
muntlig
historia, med
Etablering
Center för
bibliotek,av
intervjuer
muntlig
historia, med
och forskning.
bibliotek, intervjuer
och forskning.

Alla delar i översta raden etableras som funktionella delar under utvecklingen, och är inte i sig beroende av hur det full
skaliga museet kommer att gestalta sig, istället förbereder varje del nästa.

2023–

Produktion av första
2023–
utställningar,
som ställt
Produktion
av
första
ut i flexibla lokaler
utställningar,
som och
ställt
eller i samverkan
ut i flexibla lokaler
samlingshantering.
eller i samverkan och
samlingshantering.

2025–

2024–

Planering av lokal för
2024–
fullskaligt
museum och
Planering
lokal för
förarbete föravpermanent
fullskaligt
museum och
utställning.
förarbete för permanent
utställning.

Etablering av fullskaligt
museum2025–
i därtill avsedd
Etablering
av fullskaligt
lokal, beroende
på hur
museum
i
därtill
avsedd
både Rörelsernas museum
lokal,
beroende
på hur
och
överiga
museielandbåde
Rörelsernas
museum
skapet
har utvecklats
och överiga
vid denmuseielandtiden.
skapet har utvecklats
vid den tiden.

ALTERNATIV UTVECKLING AV RÖRELSERNAS MUSEUM
E t t d e l m å l : Förslag till en verksamhet som kan ha grundläggande funktioner men arbeta mer flexibelt, och växa
över längre tid utifrån en kärnverksamhet i Arbetsrummet och Center för Muntlig Historia och Delaktig Forskning.

2016–

Förstudieperiod
med dialoger och
research om museer
och kunskapsproduktion
inom demokrati,
migration och MR.

Produktion
av mobila
utställningar och
sam arbetsprojekt

2018–

Etablering av Rörelsernas
museums arbetsrum med
arrangemang, program
och research.

2021–

Etablering av Center för
muntlig historia, med
biblikotek, intervjuer
och forskning.

Insamlingsprojekt,
muntliga
berättelser

2023–

Produktion av första
utställningar, som ställt
ut i flexibla lokaler
eller i samverkan och
samlingshantering.

Program
verksamhet

Rörelsernas museum –
en mindre basverksam
het med Arbetsrum och
Center för Oral History.
Samverkans
projekt med
civila rörelser

Et t fullskaligt
R ö re l s er n a s
m u s e u m

Pedagogik
och lärande
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FÖRDJUPNING
Verksamheten
Rörelsernas museum har haft den unika möjligheten att från början utveckla sin verksamhet utifrån en idé, utan färdiga förut
sättningar i form av samlingar, byggnader eller etablerad praktik.
Detta har gjort det möjligt att över tid skapa konceptet för Rörelsernas museum i en mycket bred delaktighet och med stor öppenhet
för inflytande från många olika håll. På så vis har bred kunskap samlats, många perspektiv beaktats, och samtidigt har en metod för
samverkan varsamt arbetats fram. Genom Rörelsernas museums
metod kan civilsamhällets organisationer möta forskningen och
läroprocesserna ske i en holistisk förståelse för orsakssammanhang
kring museets tematiska områden: demokrati, migration och de
civila rörelsernas betydelse i det demokratiska samhället.
Samma inkluderande processmetod som skapats i utredningen
och utvecklingen av Rörelsernas museum, implementeras i verksamheten för att garantera delaktighet och kunskapsinhämtning
från det civila samhällets organisationer med forskningen som
grund, även i utställnings- och programverksamhet.

Vad gör museet?
Rörelsernas museum utgår från de civila rörelsernas perspektiv
på-, och verksamhet inom demokrati, migration och mänskliga
rättigheter, samt belyser deras historiska framväxt och betydelse i
det demokratiska samhället. Människor i rörelse är inte endast
statistiskt avläsbara kroppar som migrerar över gränser; det är
också ett hybridiserande flöde av påverkan genom idéer, kunskap,
ambitioner och erfarenheter; det är människor och idéer i rörelse/
People and Ideas in Motion.
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Människors berättelser – muntlig historia – utgör tillsammans med
historiskt arkiv, ljud- och bildmaterial, samt inlån av utställningsobjekt, basen i Rörelsernas museum. Detta material ligger sedan
till grund för programverksamhet, utställningar, forskning och
lärande. Man brukar säga att ett museum definieras av dess arkiv
och samlingar; att de utgör ett museums själ. I fallet med Rörelsernas museum kan man säga att verksamheten också besjälas av de
nätverk av intressenter som museets verksamhet aktivt samlar.
Muntlig historia handlar om människors rätt till sin egen historia.
De vittnesmål kring de civila rörelsernas historia och betydelse för
demokratiarbetet, samt berättelser om migrationserfarenheter och
mänskliga rättigheter, som byggs upp i Rörelsernas museums arkiv
och samlingar är utgångspunkten i både utställningar och programverksamhet. Rörelsernas museum skall inte bara vara en plats
där man betraktar, utan där man också aktivt deltar. Därför kommer alla utställningar att ha en rik kringverksamhet, där museet
producerar innehåll tillsammans med civilsamhällets organisationer, forskare och institut.
I förstudien skriver vi att: ”Ett demokrati- och migrationsmuseum
med ett forskningsarkiv kan utifrån samverkan, sakkunskap och
samlingsbearbetning, skapa en arena för demokratiska samtal.
[…]. Museet etableras som en arena för att nå ut med forskning
kring demokrati- och migrationsfrågor, förmedla kunskap till allmänhet och skolor och samtidigt engagera en publik med egna
erfarenheter av migration och mobilisering. Genom att museet
lyfter fram både nationell och internationell självorganiserad verksamhet som ett särskilt intresseområde, kan det motivera besökare
att engagera sig i frågor som har betydelse för migrationsfrågor
och demokratiska processer […[”. 8
Redan i testverksamheten under 2019 har det blivit tydligt att kon-

RKonceptuella
Ö R E L S skisser
ERNAS MUSEUM
Rörelsernas museum – metod
– METODEN

Arbetsrum
Det här är rummet där de första samarbetena tar form.
Tematik och metoder utvecklas. Former fö samverkan
prövas och civilsamhällets organisationer möter
forskare. I detta skede kan projektet se ut på många
olika sätt – filmvisningar, scenkonst, paneldiskussioner
– allt är möjligt. Det lilla projektet kan leda till fler av
samma sort, eller växa till större samarbeten.

Uppsökande arbete
Det är i den här fasen som Rörelsernas
museum börjar träffa individer, intressegrupper,
civilsamhällets organisationer och institutioner
och forskare för kunskapsutbyte. Här får
parterna tid att ödmjukt förstå varandras
intresseområden, uppdrag och nätverk. Möjliga
teman för samarbeten kan växa fram i detta
skede, och samtalen kan leda både till att en ny
publik söker sig till museet och till konkreta
projekt. En särskild tjänst har inrättats för att
säkra detta arbete.

Fullskaligt resultat
Muntlig historia
Rörelsernas museum bygger upp ett centrum för
muntlig historia. Här skapas en forskningsverkstad
för muntlig historia som samlar forskare,
intressenter och civilsamhälle. Det tillhandahåller
utbildning, utrustning, tillgång till programvara för
redigering och andra typer av stöd och hjälp med
arkiv för att utföra intervjuer och utveckla projekt.
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De samarbeten som etableras under faserna för uppsökande
arbete, i arbetsrummet och genom muntlig historia kommer
att ligga till grund för utställningar, seminarier, publikationer
och forskningsprojekt mm. Det handlar om att ”dela makten”
genom att dela kunskap, nätverk, erfarenhet och resurser.
Metoden uppmuntrar till att tematik och form skapas
tillsamman ur lärande aktiviteter snarare än att museet söker
upp intressenter utifrån ett färdigt tema. Det är en nyfiken och
sökande process där produkter tar form över tid.

för ICOM:s internationella kommitté för etiska dilemman. I november 2019 genomförde Rörelsernas museum därpå en uppföljande
tvådagars workshop i etik som sammanförde 35 sakkunniga från
olika delar av Sverige och världen, från såväl akademin, museisektorn, nationella minoriteter och urfolk samt det civila samhällets
organisationer. Detta resulterade i det första utkastet till etiska riktlinjer för Rörelsernas museums insamlingsarbete. Under 2020
kommer en internationell arbetsgrupp med deltagare från denna
workshop att arbeta vidare med utvecklingen av de etiska riktlinjerna, och resultatet presenteras sedan på ett seminarium och i en
publikation med etisk vägledning för Rörelsernas museums insamlingsarbete, inklusive diskussionerna som har lett fram till dessa, i
slutet av året.

ceptet med att vara en plats för civilsamhällets organisationer, forskningen och musei- och kulturarvssektorn att mötas kring dessa
frågor, redan fyller ett behov. De tidiga arrangemang som genomförts i samverkan med civilsamhällets organisationer och akademin
har varit mycket fruktbara, och kommer efterhand att växlas upp till
större insamlings- och utställningsprojekt, konferenser mm, med
tematik som både ligger de civila rörelserna nära och som utgår från
Rörelsernas museums kärnfrågor. På så vis skapas både förtroende
och samtidigt fördjupade kunskaper eftersom förarbeten och
research inför större projekt varsamt har prövats och testats under
längre tid i mindre sammanhang.
Muntlig historia är ett tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig
och humanistisk forskning som utgår ifrån samtalet som grund för
kunskapsproduktion. I muntlig historia bjuds sociala aktörer in till
att dela, utveckla och tolka sina berättelser, och undersöka kopplingarna mellan personliga berättelser och delade historier, i dialog med intervjuare. Rörelsernas museum utvecklar ett centrum
för muntlig historia (COHPR) vilket innebär att museet bygger upp
den infrastruktur som behövs för att tillgängliggöra muntlig historia både som aktivitet och produkt för olika publiker, i nära samverkan med civila rörelser, och inom ramen för museets intressefält.

Genom skapandet av centret för muntlig historia – COHPR fyller
Rörelsernas museum sitt behov av en intern forskningsavdelning,
men centrumformen gör också att museet kommer att kunna er
bjuda forskare från olika universitet ett unikt sammanhang för
genomförandet av forskningsprojekt inom samhällsvetenskap och
humaniora. En etablering av ett forskningscenter i muntlig historia tillfredsställer inte enbart ett nationellt behov för sektorn utan
här kan Sverige leda arbetet i samarbete med flera forsknings
miljöer i Norden och ansluta till internationella forskningsmiljöer
och museipraktiker. Till COHPR knyts både forskningstjänster och
producerande personal. Förutom att bedriva egen forskning inom
museets område ska dessa tjänster vara inriktade på att utveckla
COHPR som vetenskaplig miljö, något som inkluderar skapandet
av ett flervetenskapligt forskningsseminarium och ha direkt kopp
ling till utställnings- och programverksamhet. Förutom att genomföra och stötta pågående forskning kommer detta seminarium att
vara inriktat på att vidareutveckla teori, metodologi och forskningsetik för deltagande forskning och muntlig historia.

Rörelsernas museum genomförde den 29 augusti 2019 en konferens kring utvecklingen av de etiska riktlinjer som museet arbetar
fram innan sjösättningen av insamling av muntliga historier. På
denna konferens deltog bland annat professor Steven High från
Concordia University i Kanada, Jerker Bexelius, chef för Gaaltije –
Sydsamiskt kulturcentrum; Maria Dexborg, vice ordförande för
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Sverige; Temi Odumosu –
forskare på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation
(K3), Malmö universitet; Kathrin Pabst, fil.dr i etik och ordförande
16

I förstudierapporten till Rörelsernas museum skriver vi följande:

En typisk verkstad för muntlig historia innehåller samtalsrum
med inspelningsmöjligheter, en studio där inspelade intervjuer
kan redigeras för publicering i olika medier eller studeras i forskningssyften, lokaler för utbildning, träning och forskningsseminarier. I detta fallet kopplas det också direkt till museipraktik i
form av utställningar, programverksamhet och konstnärlig gestaltning. Faciliteten kommer att kunna användas av forskare som vill
göra kvalitativ samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning
med hög kvalitet, och den kommer att fungera som en plats där
studenter kan utveckla sina kunskaper om och färdigheter i att
göra forskning med samtalet som metod.

”Ett demokrati- och migrationsmuseum med ett forskningsarkiv kan
utifrån samverkan, sakkunskap och samlingsbearbetning, skapa en
arena för demokratiska samtal. Det kan i offentliga arrangemang skapa
debatter om aktuella samhällsfrågor med olika företrädare för
demokratiska rörelser och forskningsinstitut; här kan politiker på lokal,
regional och nationell nivå mötas och debattera med media och civilsamhälle. Arrangemang med personer som arbetar med till exempel
internationell medlingsverksamhet och diplomati kan anordnas. Även
massmedia och deras betydelse för demokratin som ’den tredje statsmakten’, och med rollen som normskapande samhällsaktör i till exempel migrationsfrågor, kan belysas. En mediekritisk debatt har ett pedagogiskt värde genom att problematisera frågor kring källkritik och vilka
politiska intressen och maktförhållanden som påverkar journalistik och
media i demokrati- och migrationsrelaterade frågor. Här kan inspiration hämtas från bland andra Newseum i Washington DC. 9 Självorganiserade gruppers, och oberoende forskningsinstituts betydelse för
demokratin är en global fråga. Här kan museet kan ta i bruk databaser
från till exempel det internationella forskningsprojektet Varieties of
Democracy (VD) som laborerar med flera dimensioner av demokrati
internationellt eller World Values Survey som gör undersökningar om
värderingsfrågor. 10 Det finns rikliga möjligheter att illustrera både
demokratins former och funktioner men också för att visa på de olika
krafter som påverkar och rapporterar om demokratiska frågor på alla
nivåer. Demokratins komplexa system visas på ett illustrativt sätt med
hänvisning till hur delaktighetsprocesser är själva grunden i ett
fungerande demokratiskt samhälle.” 11 Civilsamhällets självorganiserade grupper har en påverkans- och informationsroll gentemot
såväl det enskilda landet som, i internationell kontext, gentemot

COHPR och dess verkstad för muntlig historia kommer också bli
en resurs för aktörer inom det civila samhället. Genom centret kan
Rörelsernas museum erbjuda träning i att planera, genomföra,
bevara och tillgängliggöra muntlig historia i olika syften. Centret
kan också erbjuda den teknologi som behövs för genomförandet
av muntlig historia-projekt. En uppgift för COHPR blir att utveckla
metoder för hur muntlig historia kan ställas ut och interageras
med i en museimiljö, samt kritiskt förhålla sig till hur detta kan
göras vid Rörelsernas museum.
Under 2020 deltar Rörelsernas museum i det forskningsinitierande
projektet Malmö Life Stories. I detta projekt, som är finansierat av
Riksbankens jubileumsfond, deltar också forskare från Malmö universitet, kulturproducenter och aktörer inom det civila samhället i
Malmö. Ett mål för projektet är att utarbeta en plan för verkstaden
för muntlig historia. Kring denna verkstad inleder Rörelsernas
museum alltså arbetet med att skapa en forskningsmiljö med
COHPR som nav.
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mellanstatliga organisationer som t ex FN och eu kring demokratifrågor som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Dessa olika
roller i det demokratiska systemet belyses och problematiseras
genom Rörelsernas museum utifrån CO P H R och de samtal, seminarier, publikationer, forskning och utställningar som har sin
utgångspunkt i det gemensamma lärandet.

Fotnoter:
1. www.mah.se/upload/Forskningscentrum/MIM/Conferences%20at%20MIM/MAH_
MiM_museeer_och_migration_A5_webb.pdf
2. malmo.se/download/18.4cc94c3815be8cd0d0b7f9/1494332979947
Ro%C2%A6%C3%AArelsernasMuseum_Low.pdf
3. http://rorelsernasmuseum.se/publikationer/safe-havens-2/
4. Läs mer i kapitlet Fördjupning
5. https://gsmproject.com/en/
6. https://www.regeringen.se/contentassets/a7f58685a4964dbfb276541303516196
/ny-museipolitik-sou-201589.pdf
7. http://rorelsernasmuseum.se/publikationer/rorelsernas-museum/
En utredning av huvudmannaskap för Rörelsernas museum i Malmö;
Gradén Lizette, Lunds universitet, 2018
8. https://malmo.se/download/18.4cc94c3815be8cd0d0b7f9/1494332979947
Ro%C2%A6%C3%AArelsernasMuseum_Low.pdf
9. https://www.newseum.org/
10. https://www.iffs.se/world-values-survey/migrant-wvs/
11. malmo.se/download/18.4cc94c3815be8cd0d0b7f9/1494332979947
Ro%C2%A6%C3%AArelsernasMuseum_Low.pdf

18

BILAGA 1

KO N C E P T FÖ R S L AG
– E T T F U L L S K A L I G T
R Ö R E L S E R N A S
FR A M TAG E T
M E D

I

M U S E U M ,
S
 A M A R B E T E

M U S E I K O N S U L T E N

( M O N T R E A L)

19

G S M

INNEHÅLL
Hur kommer Rörelsernas museum att se ut och kännas

.................................................................................................................................................

21

...........................................................................................................................................................................................................................................................

23

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

28

Lokalbehov och utformning
Inkluderande Design

20

HUR KOMMER RÖRELSERNAS MUSEUM
A
T kommer
T SE UT OCH KÄNNAS?
Hur
Hur kommer

Rörelsernas
Rörelsernasmuseum
museum
att se
ut
och
kännas?
att se ut och kännas?
Visionen
för Rörelsernas museum
håller
på att
ta att ta
Visionen
för Rörelsernas
museum
håller
på
form.
form. Bilderna i detta avsnitt är tänkta att uttrycka hur
Bilderna
i detta
avsnitt ärvärden
tänkta
att
uttrycka
hur
museets
grundläggande
inte
bara
har
inspirerat
dess arbetsprocess
utan även
de har
museets
grundläggande
värden
inte hur
bara
kommer att omvandlas till faktiska
inspirerat
dess arbetsprocess utan även hur de
besökarupplevelser.
kommer att omvandlas till faktiska
Själva kärnan i museet utgörs i första hand av en unik,
besökarupplevelser.
gemensam och inkluderande process. Av skisserna på följande
sida (s.7) framgår hur de olika stegen – uppsökande arbete,
arbetsplats,
muntlig historia
fullskaligt
resultat
utgör
ett
Själva kärnan
i museet
utgörsoch
i första
hand
av –en
unik,
flexibelt och organiskt arbetsflöde i vilket deltagare och berörda
gemensam
och inkluderande process. Av skisserna på följande
parter aktivt bidrar till museets program och skapande av
sida (s.7)
framgår hur de olika stegen – uppsökande arbete,
utställningar.
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samarbetsprocess.
Denna
föreställer en utställning
om kvinnors rättigheter. Genom att visa upp personliga
berättelser och föremål i ett konceptuellt sammanhang erbjuder
utställningen sina besökare en mängd olika interaktiva
utställningsföremål och möjligheter att bidra.
Utformningen är inkluderande och möjliggör flera olika sätt att
engagera sig i ämnet och delta i dialogen.
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Rörelsernas museum –
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Konceptuell
återgivning:
Exempel på ett
fullskaligt resultat

KKonceptuella
O N C E P skisser
TUELLA SKISSER
RRörelsernas
Ö R E L Smuseum
E R N A– metod
S MUSEUM
– METODEN

Arbetsrum
Det här är rummet där de första samarbetena tar form.
Tematik och metoder utvecklas. Former fö samverkan
prövas och civilsamhällets organisationer möter
forskare. I detta skede kan projektet se ut på många
olika sätt – filmvisningar, scenkonst, paneldiskussioner
– allt är möjligt. Det lilla projektet kan leda till fler av
samma sort, eller växa till större samarbeten.

Uppsökande arbete
Det är i den här fasen som Rörelsernas
museum börjar träffa individer, intressegrupper,
civilsamhällets organisationer och institutioner
och forskare för kunskapsutbyte. Här får
parterna tid att ödmjukt förstå varandras
intresseområden, uppdrag och nätverk. Möjliga
teman för samarbeten kan växa fram i detta
skede, och samtalen kan leda både till att en ny
publik söker sig till museet och till konkreta
projekt. En särskild tjänst har inrättats för att
säkra detta arbete.

Fullskaligt resultat
Muntlig historia
Rörelsernas museum bygger upp ett centrum för
muntlig historia. Här skapas en forskningsverkstad
för muntlig historia som samlar forskare,
intressenter och civilsamhälle. Det tillhandahåller
utbildning, utrustning, tillgång till programvara för
redigering och andra typer av stöd och hjälp med
arkiv för att utföra intervjuer och utveckla projekt.
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De samarbeten som etableras under faserna för uppsökande
arbete, i arbetsrummet och genom muntlig historia kommer
att ligga till grund för utställningar, seminarier, publikationer
och forskningsprojekt mm. Det handlar om att ”dela makten”
genom att dela kunskap, nätverk, erfarenhet och resurser.
Metoden uppmuntrar till att tematik och form skapas
tillsamman ur lärande aktiviteter snarare än att museet söker
upp intressenter utifrån ett färdigt tema. Det är en nyfiken och
sökande process där produkter tar form över tid.

KONCEPTSKISS. ETT EXEMPEL PÅ DET FRAMTIDA MUSEET

Konceptskiss
Exempel på ett fullskaligt resultat
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Vilka lokaler krävs?
V Irekommendation
LKA LOK
Vår

ALER KRÄVS? GSM:S REKOMMENDATION
Utrymmen för personal och
berörda parter

Utrymmen för besökare

75%

25%

Vi rekommenderar en total yta på 6 000
kvm.
➔

➔

75 % av den totala ytan skulle kunna vara avsedd för
besökare: centrum och informationsdisk,
utställningshallar, bibliotek, hörsal, kreativa utrymmen
och utbildningslokaler och andra utrymmen utformade
för att välkomna, vara värd för och ta emot besökare.
25 % av den totala ytan skulle kunna vara avsedd för
personal och berörda parter och ska ge tillräckligt med
utrymme för de identifierade funktionerna: kontor,
mötesrum, forskningscentrum, laboratorier för muntlig
historia m.m.

Observera att distinktionen mellan utrymmen för personal och
berörda parter och utrymmen för besökare kommer att behöva
bearbetas ytterligare utifrån Rörelsernas museums
samarbetsstruktur. En hög grad av öppenhet, transparens och
flexibilitet måste ingå som en del av den arkitektoniska
processen och utformningsprocessen.

Lokal för permanent utställning

1 250 m²

Kontor och mötesrum

300 m²

Lokal för tillfällig utställlning #1

800 m²

Forskningscentrum

300 m²

Lokal för tillfällig utställning #2

500 m²

Laboratorium för muntlig historia

200 m²

Bibliotek

300 m²

Arkiv och dokumentationscentrum

200 m²

Hörsal

400 m²

Lagerutrymme

300 m²

Butik

200 m²

Kök

100 m²

Kafeteria

200 m²

Tyst rum

100 m²

Utrymme för kreativitet och
utbildning #1

150 m²

Tekniska utrymmen (kontrollrum
m.m.)

100 m²

Utrymme för kreativitet och
utbildning #2

150 m²

Arbetsrum med kök

150 m²

Rum för välbefinnande, garderober,
toaletter m.m.

300 m²

Delsummering

I tabellen (till höger) ges förslag på en ungefärlig fördelning.
Dessa förslag kan användas som en referens vid vidare
diskussioner.

4 400 m²

Delsummering

6 000 m²
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1 600 m²

Y Pav
E utrymmen
R AV U
2T
Typer

TRYMMEN

Utrymmen för besökare

Utrymmen för personal och berörda parter

Hitta,
samlas och ha trevligt

Lära sig, känna empati
och delta

Mötas, dela och skapa

Samlingsplats/centrum
Välkomst- och informationsdisk,
sittplatsområde, mötesplats
m.m.

Definierande utställning utifrån museets
tematik, lång tid men med möjlighet till
variation

Permanent utställningshall

Kafeteria

Tillfällig utställningshall
Längre utställningar (2–3 år)

Utrymme för offentliga
evenemang
Hörsalar, konferensrum,
utrymmen för föreställningar,
etc.

Butik
Garderob och toaletter
Utrymmen för vila och lek
Amning, lekrum för barn, bön,
lugnande vitt rum m.m.

Tillfällig utställningshall
Kortare utställningar (12–18
månader)
*De tillfälliga utställningshallarna skulle
kunna utformas som modulutrymmen
som kan användas för flera ändamål.

Utrymmen för kreativitet och
utbildning
För skol- och vuxengrupper
m.m.
Bibliotek
Multimedia, böcker, tidskrifter,
konsultation och lån
Arkiv och
dokumentationscenter
Förvaring och konsultation för
dokument och publikationer
m.m.
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Bidra och samarbeta

Samarbetsutrymmen
Workshoputrymmen och
mötesrum i olika storlekar m.m.
Arbetsrum (6–12 personer)
För möten och utbyten
Intima utrymmen (1–6
personer)
För möten och utbyten
Lekutrymme för barn
(bemannat eller ej)
Kök
Garderob och toaletter

Stödja och bedriva
verksamhet
Kontor för personal och
berörda parter
Laboratorium för muntlig
historia
Inspelningsstudio,
redigeringsrum,
utrymme för konsultation om
intervjuinsamling,
förvaringsutrymme för
utrustning, serverlokal m.m.
Lokal för samlingar
Förvaring av artefakter,
hantering för bevarande och
kuratering m.m.

UTRYMMEN FÖR BESÖKARE. HITTA, SAMLAS OCH SKAPA

Utrymmen för besökare
Hitta, samlas och ha trevligt
Mötas, dela och skapa
Kuraterad butik

Arbetsplats med kök

Kafeteria

Utrymmen för
kreativitet och
utbildning

Välkomst- och
informationsdisk

Lekutrymme
för barn

Samlingsplats/
centrum
Garderob
Hörsal
Utrymme för
välbefinnande

Bibliotek

Utrymme för
offentliga evenemang
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Utrymmen för besökare

ochM
känna
ULära
T sig
RY
M empati
EN FÖR BESÖKARE
Permanenta och tillfälliga
utställningshallar

Muntlig historia

Delaktighet

Konstnärliga installationer
Berättelser

Uppslukande
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UTRYMMEN FÖR PERSONAL OCH BERÖRDA
Utrymmen
P A R T EförRpersonal
. B I Doch
RA OCH SAMARBE TA.
berörda parter

Bidra och samarbeta
Stödja och bedriva verksamhet

Lekutrymme för
barn

Arkiv och
dokumentationscentrum
Kontor för anställda
och intressenter

Utrymmen för
vila

Utrymmen för
samarbete

Laboratorium för
muntlig historia

Videoredigeringsrum

Arbetsrum

Kök
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IHur
N kan
K L viUgöra
D E utformningen
RANDE DESIGN
inkluderande?

“... Att inkludera är en inbjudan. Det är en varm
handling och den ligger i linje med de flesta
människors grundläggande värderingar. Vi
inkluderar våra vänner, dem vi älskar…. Genom
inkluderande utformning erkänner man att
människor har olika former av identitet och
olikheter, däribland ålder, förmåga,
språkförståelse, socioekonomisk status och
kulturell bakgrund.”
— Sina Bahram, ”The Inclusive Museum”
i The Senses: Design Beyond Vision, 2018.

Rörelsernsaas museums primära mål är att sammanföra
människor och underlätta lång- och kortsiktiga engagemang
bland människor som kommer från olika bakgrunder och
åldersgrupper och med olika förmågor. Att vara uppmärksam
på följande aspekter är ett steg mot att säkerställa att museet
och dess utställningar är inkluderande i sin utformning:

➔ utrymmen som är tillgängliga för
människor med olika förmågor –
ledstänger, ramper m.m.
➔ möjlig användning av blindskrift, hörlurar,
gränssnitt med flera olika
kommunikationsmedel
➔ en uppslukande upplevelse som fångar
alla sinnen
➔ enkel och intuitiv skyltning för människor
med olika nivåer av läskunnighet och
språkkunskaper
➔ översättning och tolkning; lättillgängligt
språk; visningar med teckenspråk
➔ användarvänliga gränssnitt
➔ en arbetsplats som kan anpassas för
människor med olika behov
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Följande sidor innehåller hänvisningar till erkända riktlinjer som
används inom museivärlden för att utforma utställningar som är
inkluderande för alla.
Myndigheten för delaktighet (MFD) grundades 2014 för att
fungera som en expertmyndighet som följer upp policyer och
sprider kunskap om hur man gör byggda miljöer och
institutioner tillgängliga för alla och inkluderande. Enligt
myndighetens webbplats finns det inget nationellt register över
människor med funktionsnedsättningar i det svenska
samhället. Olika undersökningar tyder dock på att andelen kan
kan variera från 10 procent till över 30 procent, beroende på
hur frågan om funktionsnedsättning formuleras. För mer
information, besök
https://www.mfd.se/
Den svenska regeringen ratificerade konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2008, vilket
gör konventionen rättsligt bindande. Eftersom Rörelsernas
museum är ett nationellt uppdrag kommer museet att behöva
följa Sveriges policy för funktionsnedsatta. För att veta mer om
Sveriges politik för tillgänglighet och inkludering, besök
https://sweden.se/society/swedens-disability-policy/#

SMITHSONIANS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGA

Smithsonians riktlinjer för tillgängliga utställningar
U Treferens
STÄLLNING AR, REFERENS.
En
Smithsonian Institution i USA har varit en
värdefull kulturell och vetenskaplig resurs i
över 170 år. Under årens lopp har denna
institution etablerat ett riktmärke inom
museipraktik som har anammats världen runt.
Access Smithsonian program arbetar för att
utforma inkluderande upplevelser och
tillgänglighet för alla i institutionens samtliga
center, utställningar och program. Nedan följer
några centrala punkter från deras riktlinjer för
hur man skapar tillgängliga utställningar.

➔ Innehåll och föremål i utställningar

Tillgängligt för alla intellektuella nivåer; framställning
som kan uppfattas med flera olika sinnen; inkludering
av människor med funktionsnedsättningar i innehållet;
möjlighet att undersöka föremål taktilt samt
syntolkning; bör inte utgöra någon fara för besökare

➔ Text och utformning av skyltar

Läsbar utformning och lättillgängligt språk; inkludering
av alternativa format som t.ex. blindskrift och ljud

➔ Audiovisuella och interaktiva
utställningsföremål
Synlig/dold undertext; syntolkning för tryckt/visuell
information; textbeskrivning av omgivande ljud eller
tystnad; instruktioner för interaktiva
utställningsföremål; möjlighet för alla människor att
kontrollera och styra interaktiva utställningsföremål.

➔ Möblemang

Montrar ska vara tillgängliga för alla, oavsett om de
sitter ned, står upp eller är kortväxta; får inte utgöra en
säkerhetsrisk; sittplatser ska finnas, varav hälften ska
vara tillgängliga för alla

➔ Färg och belysning

Behagliga och säkra färger i rummen, som ger
tillräcklig information om golvytans djup, bredd, höjd
och egenskaper; tydlig sikt över föremål i montrar; hög
kontrast mellan text och bakgrund på skyltar;
utformning och säkerhet ska ges lika hög prioritet;
tillräcklig belysning för att läsa skyltar; bländande ljus
på föremål ska elimineras

➔ Utrymme för offentliga program

Tillräckligt med utrymme för rullstolar på platser med
fasta sittplatser; sittplatser med rygg- och armstöd;
avtagbara armstöd för sittplatser vid mittgångar; skyltar
för att ange sådana sittplatser; belysningsband och
ledstänger i mörka utrymmen; hörselhjälpmedel; och
liknande tillgång till scenen och omklädningsrum

➔ Nödutrymning

Lagstadgade nödutgångar; visuella och ljudbaserade
larmsystem m.m.

➔ Miljöer för barn

Utformade i enlighet med rekommendationer för att
säkerställa barns tillgång till ett utrymme och dess
funktioner.r

➔ Gångväg

Gångvägar som är väl upplysta, tydligt utmärkta och
lätta att följa; utan hinder för människor med rullstol
eller andra hjälpmedel.
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Källa: Smithsonian Guidelines for Accessible Exhibition Design
https://www.sifacilities.si.edu/ae_center/pdf/AccessibleExhibition-Design.pdf
Se även programmets webbplats på https://www.si.edu/access
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ETT EXEMPEL – MEM (MONTREAL, KANADA)
UTRYMMEN FÖR PERSONAL VS UTRYMMEN FÖR BESÖKARE
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BILAGA 2

KO ST N A D S B E R Ä K N I N G

33

U T K A S T K O S T N A D S B E R Ä K N I N G *, Å R L I G A K O S T N A D E R
R Ö R E L S E R N A S M U S E U M – F U L L S K A L I G T

Rörelsernas Museum, fullskaligt museum på 6 000 kvm
BUDGETPOST
Lokaler
Lokalkostnader /hyra och drift*

17 000 000

Personalkostnader
Totalt ca 25 tjänster****
Arvoden uppdrag, civila organisationer och gästande curatorer mm
Summa Rörelsernas museum fullskalig, lokaler och personal

17 000 000
3 000 000
37 000 000

Forskningslab, bibliotek, språk mm**
Budgetpost
Teknik, löpande, lagring och uppdatering
Kommunikation
Översättningar och tolkning
Transkriberingar
Inköp böcker, tidskriftsprenumerationer mm
Resor för intervjuer och samarbeten
Summa kostnader forskningslab, bibliotek, språk mm

300 000
1 000 000
400 000
300 000
80 000
300 000
2 380 000
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PROGNOS

Programverksamhet & Konferens
BUDGETPOST
Större internationella seminarier & konferens
Utställningar, in house/vandringsutställningar/samarbeten***
Samarbetsprojekt nationellt
Löpande programverksamhet
Dialogmöten, övriga program
Övrigt, löpande
Total Programverksamhet

PROGNOS
1 600 000
5 000 000
1 500 000
1 600 000
800 000
120 000
10 620 000

Resultat årlig omsättning

50 000 000

Särskild budget krävs för tomt och ny- ombyggnation*
Särskild budget krävs för utrustning och inventarier**
Särskild budget krävs för initiala utställningskostnader,
permanent utställning***
Beräknat på följande personalfunktioner**** (Se nedan)
Museichef
Avd chef administration och drift och tillgänglighet
Avd chef förmedling: outreach, utställning, program och kommunikation
Utvecklingschef (externa medel, sponsring, avtal mm)
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Avdelningschef, forskning, dokumentation och muntlig historia
Samordnare, muntlig historia
Post doc.
Outreach-ansvarig
Kommunikatör, Grafisk formgivare
Curator
Konservator
Arkivarie
Bibliotekarie
Programproducent
Pedagog
Tekniker
IT-ansvarig/Film och redigering
HR-konsult
Ekonom
Övrigt kontor
Värd, reception och bemötande
Assistenter, verksamhet
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ategirapport?
Vad är en strategirapport?

Vad är en strategirapport?
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2020
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Feb-April
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Feb-April
2020

Hur kommer
Rörelsernas
museum att se
ut?

Hur kommer
Rörelsernas
museum att se
ut?

Fö

Jan-Feb.
2020



port
är med
att bidra
till att
definiera Rörelsernas
Syftet
denna
strategirapport
är att bidramuseums
till att definiera Rörelsernas museums

nprofil.
kommer
Vilken typ
av museum
vi Vilken typ av museum vill vi
av institution
kommer
det att vill
vara?
Vaddet
för att
typvara?

hövs?
målgrupperna?
Vilka Vilka
historier
vill vi
skapa?Vilka
Vilkaärsorts
lokaler behövs?
är målgrupperna?
Vilka historier vill vi
och
möjligheter
berätta
och hur?finns?
Vilka risker och möjligheter finns?

Syftet med denna strategirapport är att bidra till att definiera Rörelsernas museums

Vad
för
av institution
det att vara? Vilken typ av museum vill vi
har
ossdessa
av profil.
flera
olika
verktyg.
Förviattanvänt
besvara
frågor
har
vi typ
använt
oss av flerakommer
olika verktyg.
Vilka
sorts
lokalerbefintligt
behövs?
Vilka ärsom
målgrupperna?
nI första
stora mängden
befintligt
som
exempelvis
hand utgick
viskapa?
från material,
den
stora
mängden
material,
exempelvis Vilka historier vill vi
ogmötena
den kommunikationsstrategi
berätta
och hur? Vilka
risker
och möjligheter finns?
förstudien,och
rapporter
från dialogmötena
ochsom
den
kommunikationsstrategi
som
kademiska
om samt
museer
och museisektorn,
utvecklats artiklar
av museet
akademiska
artiklar om museer och museisektorn,
eiwebbplatser
(detaljerade
hänvisningar
finns(detaljerade
i bilagan).
forskningsrapporter
och att
museiwebbplatser
i bilagan).
För
besvara dessa
frågor
har vihänvisningar
använt ossfinns
av flera
olika verktyg.
I första hand utgick vi från den stora mängden befintligt material, som exempelvis

- en förstudie
om ettfrån
nationellt
n Utifrån
”Rörelsernas
museum
- en förstudie
nationellt
den tidigare
rapporten
”Rörelsernas
museum
förstudien,
rapporter
dialogmötena
och om
denettkommunikationsstrategi
som
att talasamt
med
useum
i Malmö”
sedan möjlighet
ett
att tala
demokratioch gavs
migrationsmuseum
i Malmö”
gavsakademiska
sedan möjlighet
ett och museisektorn,
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av museet
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ommed
museer
hbrett
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som antingen
inspirationskällor
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urval av institutioner
och är
organisationer
antingen är inspirationskällor
forskningsrapporter
ochsom
museiwebbplatser
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useum
– med
på karaktären
hos
derastanke
filosofiska
för tanke
Rörelsernas
museum
– med
på karaktären hos deras filosofiska
referenser
eller berörda
parter
deltar
i berörda parter som deltar i
uppdrag
och vision –ramverk,
– eller
och metodologiska
uppdrag
ochsom
vision
Utifrånmed
den20tidigare
rapporten
”Rörelsernas museum - en förstudie om ett nationellt
ettmuseets
kontaktade
vi och talade
organisationer
i
utveckling.
Totalt sett kontaktade
vi och talade
med 20 organisationer i
demokratioch
migrationsmuseum
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preliminära skisser, rekommendationer för rumslig planering och budgetkrav. Under
denna andra fas kommer man att kunna besvara frågor som exempelvis: hur ser
museet ut och hur känns det? Vilka lokaler är det som krävs? Hur kan museets
utformning göras inkluderande för alla?
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FORSKNINGSCENTRA,
MUSEER OCH PROJEKT

41



MUNTLIG HISTORIA
–Muntlig
A T historia
T FRÄMJA DELTAGARBASERAD FORSKNING
Att främja deltagarbaserad
forskning
     
          
     
       
      
    
    
        
       
  
Under de dialogmöten som har hållits med människor i Sverige för att ge en
bild av Rörelsernas museum har man tagit upp ett antal egenskaper som alla
ville att museet skulle ha. Man önskade att museet skulle vara
deltagarbaserat och återspegla bredden i det svenska samhället.
Museer är i allmänhet främst inriktade på föremål och delaktigheten går ofta
ut på att besökarnas upplevelser får kretsa kring dessa föremål. Det finns
även en underliggande önskan om att samla och äga föremål som utan
tvekan tillför samhället ett mervärde men som också gör museum till mäktiga
institutioner, vilket ibland innebär att de hamnar långt bort från den dagliga
verkligheten för de människor som besöker dem. Med Rörelsernas museum
är förhoppningen att man ska låta skapandet av upplevelser via dialoger,
interaktioner, medskapande och konversationer vara kärnan i museets arbete.
Processen att göra, skapa, arbeta tillsammans och uppleva tillsammans men
från olika utgångspunkter kommer att vara lika viktig som den slutprodukt som
ska visas i utställningsrummen. Själva processen kan bli en del av det som
visas upp. Museet kommer dessutom att förändra maktbalansen till förmån för
människor som avses känna sig inkluderade och representerade i museets
utrymme och innehåll.

Inom muntlig historia som metod prioriterar man att dela makten med de
människor som annars enbart betraktas som ”objekt” i forskning. Eftersom
intervjuer är en central del av den muntliga historiepraktiken får de som deltar
i forskningen möjlighet att ha kontroll över sina egna historier, vilket också ofta
gör dem till medforskare i processen. Ett av skälen till att District Six Museum
har lyckats engagera de människor som tidigare bodde i området är att
muntlig historia och minnesarbete utgör kärnan i dess arbete. Över tid har
universitetsbaserade forskningscenter utvecklat best praxis för att bedriva,
arkivera och sprida forskning baserad på muntlig historia.
Bland de många verksamheter som redan har fått fart finns Rörelsernas
museums samarbeten med folkrörelser och andra civila rörelser i det svenska
samhället. Centrum för muntlig forskning, som exempelvis Centre for Oral
History and Digital Storytelling vid Concordia University i Montreal, har på ett
framgångsrikt sätt skapat förbindelser mellan universitetet och allmänheten.
Centret uppmuntrade universitetsbaserade forskare att komma i kontakt med
människor utanför på en jämlik plattform så att de kan fungera som
medforskare och inspirerade även många, som till en början hade erbjudit sig
frivilligt att delta i forskningsprojekt, att delta i akademiska program vid
universitetet. Sådana projekt för muntlig historia bidrar även till
kompetensbyggande eftersom olika färdigheter – allt från transkribering till
ljud/videoredigering och filmproduktion – krävs för att sprida forskningen.
Slutligen är det som utgör kärnan i muntlig historia som metod uppfattningen
att människors röster – många olika röster – är viktiga och måste ingå i
historien. Det kan därför vara ett viktigt verktyg för att uppmuntra och
omfamna yttrandefrihet, integration och olika perspektiv på museet.
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Under projektet Montreal Life Stories, som är ett av de största projekt som
hittills har huserat i centret, bjöd man in medlemmar i lokalsamhället som
medforskare för att undersöka livshistorier från människor i Montreal som har
utsatts för tvångsförflyttningar i samband med krig, folkmord och andra brott
mot de mänskliga rättigheterna i hela världen. Även efter det att
paraplyprojektet avslutats har en del av de lokala grupperna fortsatt att arbeta
på sina projekt med hjälp av infrastrukturstöd från centret
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Styrelsen är ett organ med sju medlemmar som övervakar den strategiska
ledningen och administration av COHDS och dess forskningsprojekt. Det
ansvarar för att fastställa centrets policyer och förfaranden och även
kärnmedlemskap och anslutning. Utöver de två cheferna består styrelsen av tre
andra kärnmedlemmar samt en samhällsrepresentant och en
studentrepresentant. COHDS anordnar ett årligt möte för alla anslutna
medlemmar. Inval organiseras som en del av detta möte för att förnya styrelsen
genom att varje år utse en samhällsrepresentant och en studentrepresentant
samt kärnmedlemmar vid behov.
Centret arbetar med en baspersonal (samtliga på deltid) bestående av en
samordnare och samhällskontaktperson, en teknisk samordnare för centret, en
arkivsamordnare och en samordnare för centret Acts of Listening. Man anställer
även studenter genom Concordias arbetsstudieprogram och kortvariga,
projektbaserade praktik- och volontärplatser erbjuds.
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Programplanering innefattar samtal,
studiedagar, paneldiskussioner, filmvisningar, interaktiva föreställningar och
 
diskussioner. Anslutna medlemmar kan
även boka rum och anordna
Centret har ett arkiv för muntlig historia som innehåller över
evenemang, däribland boklanseringar1 700
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stödja sig på för sina projekt.
även ett stort antal intervjuer med överlevare från förintelsen och folkmord.
Man tar även emot donationer av intervjusamlingar.

 
Centret har ett arkiv för muntlig historia som innehåller över
1 700 muntliga historieintervjuer och 20 samlingar av ljud- och videomaterial
som berättar mycket om stads- och arbetshistoria, tvångsförflyttning,
förhållandet mellan raser, krigserfarenheter och massvåld. Arkivet innehåller
även ett stort antal intervjuer med överlevare från förintelsen och folkmord.
Man tar även emot donationer av intervjusamlingar.

Bookable space
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Ett av centrets mål är att utmana disciplinära och geografiska gränser för
forskning inom ramen för universitetet. Centret har internationella samarbeten
med andra universitet och forskningscenter.
Centret ger tillgång till sakkunskap på området muntlig historia och
användning av teknik för att genomföra intervjuer och bearbeta dem i
postproduktionen. Centret genomför regelbundet workshops, seminarier och
utbildningar som en del av sin verksamhet för spridning av forskning och
uppsökande arbete. 2018 lanserade centret utbildningssessioner via podcast
för best praxis när det gäller muntlig historia.
Glasgow har varit en central plats för avindustrialisering under de senaste
årtiondena och många av de muntliga historieprojekten har haft betydande
effekter i det civila samhället. Intervjudatabaserna daterar sig till 1981 och
förvaras i University of Strathclydes arkiv och särskilda samlingar. Scottish
Oral History Centre Archive är en omfattande samling av muntliga
historieinspelningar som fokuserar på historia som rör arbete, arbetshälsa och
de sociala konsekvenserna av avindustrialisering. Majoriteten av
inspelningarna kommer från
projekt som har genomförts av anställda och studenter på Scottish Oral
History Centre men det finns också stora intervjusamlingar från andra
organisationer, t.ex. Glasgow Museums och Scottish Working People’s
History Trust.

Stiftelsen Remember Bhopal bildades 2012 och museet byggdes upp genom
donationer från individer och grupper som stöder saken. Museet tar varken
emot statlig finansiering eller företagsfinansiering.
Museet har en yta på 1 200 kvm. och ligger i en fastighet som hyrs ut av en de
familjer som drabbades av olyckan. Museet kurateras gemensamt av
överlevare från katastrofen och aktivister som kämpar för rättvisa för
gasläckans offer och deras familjer. Muntligt historieberättande som har
utförts med överlevare och familjer till de som dog i olyckan presenteras på
museet tillsammans med artefakter, fotografier, kampanjaffischer och
protestsånger.
Museet har en styrelse med fem medlemmar, varav två var offer för
katastrofen. Det finns en vaktmästare och volontärer. Styrelsemedlemmarna,
samordnaren, kuratorrådgivaren, designern och konstruktören i stiftelsen är
alla obetalda medlemmar. Museets årliga utgifter uppgår till cirka 94 298 SEK
(700 000 INR) och går till att betala de anställdas löner, hyra och elkostnader.

Centret har en chef och ytterligare nio anställda. Utöver detta finns det
doktorander som är knutna till centret.
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Under årens lopp har många olika samhällsgrupper bosatt sig i området och
det har varit en trafikled med betydande ekonomiska och kulturella funktioner.
Syftet med projektet var att dokumentera liv och minnen från personer som
under lång tid hade varit bosatta på denna gata.
Teamet bestod av en rådgivande kommitté, projektsamordnare, biträdande
samordnare samt team ansvariga för intervjuer, forskning, dokumentation och
spridning vars roller ofta överlappade varandra. Projektet varade i åtta
månader under 2013 och erhöll finansiering från George Town World Heritage
Inc.
George Town har över 5 000 kulturarvsbyggnader och George Town World
Heritage Inc. grundades av staten för att värna om och främja detta arv.
Denna statliga myndighet i Pinang, Malaysia, har till uppgift att skydda och
främja George Town som en hållbar kulturarvsstad.
Det muntliga historieprojektet var ett av myndighetens initiativ, vars syfte även
var att utveckla en standardiserad praxis för muntlig historia i Malaysia och
samtidigt bidra med muntliga historier till de rikliga visuella arkiv för området
som redan fanns. Myndigheten arrangerade en utställning på platsen,
hembesök, interaktiva väggar och historiebås och utvecklade en självguidad
rundtur i samband med att intervjuerna samlades in och arkiverades.

OMVÄRLDSBEVAKNING
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genom att samarbeta kring programverksamhet. Detta kommer
människor i Malmö att komma i kontakt med varandra och med
att fortsätta att vara en av de centrala funktionerna hos detta
människor i resten av Sverige och utanför Sverige.
museum som arbetar med människor och idéer i rörelse.
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”MINDFUL MUSEUM”
Att bygga ett ”mindful museum”
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I denna studie utforskas några av de mest relevanta exemplen på
dialogiska och demokratiska museipraktiker från hela världen som
på ett framgångsrikt sätt har skapat samtal om svåra teman som
repatriering av fördrivna folkgrupper, avkolonisering, migrationens
historia och människors och kulturers mångfald.

Te Papa Tongarewa, Wellington

De museer som har utforskats är District Six i Kapstaden, Te Papa
Tongarewa i Wellington, Museo de Memoria de Colombia, som
håller på att byggas i Bogotá, och MEM - Centre des mémoires
montréalaises i Montreal, Kanada. Även MEM är ett nytt museum
vars fokus kommer att ligga på människors livshistorier i stället för
konst eller artefakter. MOD. i Adelaide är ett exempel på en modell
för ett universitetsmuseum. De svenska museerna Arbetets
museum, Världskulturmuseet och Forum för Levande Historia är
exempel på verksamheter som arbetar i fält, eller med metoder som
angränsar till Rörelsernas museums föreslagna uppdrag. Det kan
vara ett möjligt sätt att integrera universitetsledd forskning i museet.
Men hur bygger man på riktigt ett museum där fokus ligger på
samarbete, medskapande och samtal? Som ett svar på detta har vi i
den här studien även inkluderat en kombination av utrymmen, t.ex.
center för muntlig historieforskning, som mycket väl skulle kunna
rymmas inom ramen för ett museum samt exempel på utrymmen för
samhällsengagemang via partnerskap med lokala, regionala,
nationella och internationella institutioner.

District Six,
Kapstaden
Museo de Memoria
de Colombia, Bogotá

SOHC, Glasgow

MEM, Montreal

MOD., Adelaide
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Benchmark Study

District Six
Museum
Kapstaden
Invigt 1994
Drivs av en oberoende stiftelse
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Benchmark Study

District Six Museum

DISTRICT SIX MUSEUM
Bakgrund

District Six var en gång hemvist för en blandning
av kulturer och ideologier— människor i District
Six hade olika geografiska ursprung, olika språk
och religioner, och tillhörde olika
socioekonomiska klasser i Kapstaden.
Utöver befriade slavar och invandrade arbetare innebar områdets närhet till
hamnen också att det fanns en sjömanskoloni. Den 11 februari 1966
tillkännagav apartheidregimen District Six som ett område för endast vita. Mer
än 60 000 människor tvingades bort från sina hem och förflyttades till stadens
utkanter. 1982 hade alla deras hem blivit jämnade med marken.
Museet har sina rötter i den motståndsrörelse som följde när före detta
boende och aktivister vägrade låta marken omvandlas. En oberoende
stiftelse, District Six Museum Foundation, bildades 1989 och museet invigdes
1994.

Uppdrag

Med sin fysiska närvaro i District Six, som har
utsetts till ett nationellt kulturarvsområde,
fungerar museet som en påminnelse om
apartheidregimens orättvisor i Sydafrika och
bidrar till den komplexa och kontinuerliga
upprättelseprocess som pågår i Kapstaden efter
avskaffandet av apartheid.
Utöver att rekonstruera platsen genom minnesarbete på både materiella och
abstrakta sätt är museet även en plattform för utbildning och resurser för
oberoende lokala organisationer.

Radikala Rötter

District Six Museum har sin grund i
motståndsrörelsen mot apartheidregimens
orättfärdiga och tvångsmässiga förvisning av de
”icke-vita” invånarna från stadsdelen.
Mellan 1989 och 1994 arbetade museistiftelsen för att återuppbygga området
med hjälp av minnen och material från den gamla stadsdelen. Valmont Layne,
en tidigare chef för museet, uppgav att museet “valde att framhäva områdets
betydelse mot bakgrund av arvet efter tvångsförvisningarna”. Museets
verksamhet inleddes i en historisk metodistkyrka belägen i District Six.
Tidigare känd under namnet Freedom Church hade den en speciell plats i de
före detta invånarnas minne. Dessa människor hade bland annat minnen av
att fira avskaffandet av slaveriet i denna kyrka. Belägen mitt emot Kapstadens
polisstation blev den också en fristad för de som utsattes för tvångsförvisningar och protesterade mot apartheidregimen under 1980-talet.
Muntlig historia och minnen

Bland museets första samlingar fanns en
uppsättning gatuskyltar som hade avlägsnats
från District Six under rivningen. Som en del av
museets första utställning, ”Streets: Retracing
District Six”, återskapade museet en gammal
karta över det område som hade försvunnit i
samband med rivning och återuppbyggnad.
Skyltarna sattes, med fördrivna invånares hjälp,
samman på en tygkarta på museets golv.
Minnesarbete har sedan dess utgjort kärnan i museets arbete. Före detta
bosatta utgör en viktig del av museets dagliga funktion. Medan deras minnen
och materiella tillhörigheter finner sin plats i utställningarna fungerar före detta
invånare som historieberättare och guider vid guidade turer. Under årens lopp
har museet utvecklat en mer formell metod för muntlig historia och minnen
som numera bidrar med information till museets utställningar.
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Insatser för social rättvisa har varit en viktig funktion hos museet i egenskap
av kulturinstitution i Kapstaden. 2018 sammanförde museet t.ex. olika
organisationer för samtal kring arbetet med insatser. Museet har arbetat för att
utbilda käranden i processen för återlämning av mark och lånade ut sitt
utrymme till markdomstolar och för undertecknande av viktiga avtal under
processen. Museets nyare lokal, som förvärvades 2002, fungerar som ett
”hemkomstcenter” för District Sixs återvändande familjer. Utöver att välkomna
tidigare bosatta anordnas där även utbildningsprogram, filmvisningar och
dialoger.

Att utmana dominerande narrativ

Museet arbetar även med att utmana de
dominerande narrativen om ras och
representation i Sydafrika.
District Six avfärdades av regeringen som ett bråkigt område. Museet
öppnade ett porträttgalleri som är en hyllning till områdets bidrag till det
politiska och sociala tänkandet samt dess konstnärliga bidrag, i synnerhet
dess jazzkultur. Som en del av museets kulturprogram erbjuds plattformar för
musiker och jamsessioner och jazzkvällar anordnas för att hålla District Sixs
kulturella arv vid liv.

Blicken mot framtiden

Ett av museets arv är dess identitet som en s.k.
”site of conscience”.
Föreningen International Coalition of Sites of Conscience består av
institutioner som arbetar för att knyta samman tidigare kamper med aktuella
frågor när det gäller brott mot de mänskliga rättigheterna. District Six agerar
hem åt minnen och historier från en stadsdel som har försvunnit men låter
dem synas mot bakgrund av Sydafrikas nuvarande utmaningar när det gäller
rasism, frågor om återuppbyggnad i ljuset av en bostadskris och problem
relaterade till ett liv i mångfald.
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Installation med resväskor på ett lokalt bibliotek med Susan Lewis, Jasmina Salie, Farahnaaz Gilfelleon och en bibliotekarie från
Hanover Park Library. Förmedlingsavdelningen arbetade med ungdomar från fem lokala bibliotek för att arrangera utställningar och
underlätta samtal om apartheid, tvångsförvisningar, ojämlikhet och rasism. I utställningarna uppmanades äldre personer från dessa
lokalsamhällen att dela sina historier om apartheid i inspelade samtal med ungdomar som en del av museets blogg Tell Your Story
to a ”Born Free”.

Fotograf: Paul Grendon/Källa:
District Six med
Museum
Årsberättelse
2018-19
Installation
resväskor
på ett
lokalt bibliotek med Susan Lewis, Jasmina Salie, Farahnaaz Gilfelleon o

 Receptionist
 Ljudarkivarie
Källa: District Six Museums webbplats och årsberättelse 2018-19
 Teknisk assistent
 Ekonomichef
 Ansvarig för besökarutrymmen

Källa: District Six Museums webbplats och årsberättelse 2018-19
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Hanover Park Library. Förmedlingsavdelningen arbetade med ungdomar från fem lokala bibliotek för att a
underlätta samtal om apartheid, tvångsförvisningar, ojämlikhet och rasism. I utställningarna uppmanades
lokalsamhällen att dela sina historier om apartheid i inspelade samtal med ungdomar som en del av mus
to a ”Born Free”.
Fotograf: Paul Grendon/Källa: District Six Museum Årsberättelse 2018-19
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DISTRICT SIX MUSEUM, LÄGE ARKITEKTUR OCH LOKALER
District Six Museum
Läge, arkitektur och lokaler
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På adressen 25 A Buitenkant Street ligger District Six Museum, som
På 15 A Buitenkant Street ligger hemkomstcentret där de flesta
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På adressen 25 A Buitenkant Street ligger District Six Museum, som
På 15 A Buitenkant Street ligger hemkomstcentret där de flesta
historieberättande och tillfälliga utställningar, äger även rum på de
där
huserar
numera dess
tidigare
var en metodistkyrka.
Denna lokal var museets första byggnad och
evenemang, tillfälliga utställningar ochäven
möten välkomstcentret.
äger rum. Det inrymmer
obebyggda platserna i District Six. Denna bild föreställer Heritage Day
permanenta
utställning
”Digging Deeper”.
där huserar numera
dess
även välkomstcentret.
Walk på Osborne Street i District Six, som firas till minne av Kewpie,
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 Museet utnyttjar även andra platser för sina tillfälliga utställningar och
berättandeverksamhet och har guidade visningar av det historiska området.
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 Museet hyr även ut lokaler.
 Hemkomstcentret utgör basen för workshops, lanseringar och annan
verksamhet och det är även huvudkontor. Det är utrustat för att anordna
filmvisningar och andra former av offentliga dialoger.
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Världskulturmuseet
Göteborg
Invigt 2004
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Kommittén överlämnade successivt delrapporter gällande
verksamhetsidén, personalresurser, byggnadsfrågan, m.m. fram
till slutet på 1998 och efterträddes av en ny myndighet.
Myndigheten Statens museer för världskultur inrättades 1999
genom en sammanslagning av Etnografiska museet i Stockholm
(tidigare självständig myndighet), Medelhavsmuseet (tidigare en
del av Statens historiska museer), Östasiatiska museet (tidigare
en del av Statens konstmuseer) samt det som tidigare var
Göteborgs etnografiska museum. Statens museer för
världskultur (också kallade Världskulturmuseerna) är en statlig
myndighet under Kulturdepartementet. Myndighetens säte är i
Göteborg och dess verksamhet bedrivs på Etnografiska museet,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt
Världskulturmuseet i Göteborg.

Att placera det nya museet i Göteborg ansågs vara fördelaktig
då regionen har en lång tradition när det gäller såväl
etnografiska samlingar som samverkan mellan universitet och
museer.

   
    
     
   
     
      
       
    
    
   
Världskulturmuseet vill vara en plats där människor upplever,
utmanas och bidrar till nya insikter och perspektiv på vår värld.
Utställningar, pedagogiska aktiviteter och program vill erbjuda ett
rikt utbud som stimulerar till eftertanke och nyfikenhet.
  
    
   
     
    
       
    
Myndigheten har låtit sin vision formuleras i form av frågor:
”Vår vision är vår kompass. Vår riktning för framtiden. Vår väg
framåt. Vår vision är att bidra till att göra världen större,
mänskligare och mer inkluderande.

.
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Vad ökar vår stolthet och vårt engagemang? Hur vill vi bidra till
samhället? Vad behöver vi göra för att ständigt utvecklas? Hur
kan vi bli ännu mer angelägna - för fler?”
Världskulturmuseerna använder sina enorma och rika samlingar
för att skapa dialog över tiden, gränser och uttryck. Myndigheten
anser att begreppet ”kulturer” skulle skapa klyftor och peka på
skillnader istället för det som är gemensamt till alla människor.
Därför heter museet och myndigheten ”världskultur” i singularis.
  
   
     
  
  
   
   
   
     
    
      
     
  
Världskulturmuseet hade från början ett tätt samarbete med
Göteborgs universitet, specifikt projektet ”Museion” som drivs av
Institutionen för globala studier. Projektet hade sina kontor på
museets fjärde våning men flyttade ut så småningom.
Ekonomiska svårigheter har präglat institutionen de senaste
åren och museet har blivit tvungen att hyra ut våningen till en
annan myndighet för att kunna säkra intäkter.
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Museo de Memoria de Colombia
Bogotá
Ska invigas 2021
National museum
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Benchmark Study

MUSEO DE MEMORIA DE COLOMBIA
Museo de Memoria de Colombia
Highlights

Historia

Planen för ett minnesmuseum i Bogotá har sina
rötter i Colombias behov att tala om det våld och
de orättvisor som drabbade generationer av
colombianer under den långa perioden av
väpnad konflikt mellan staten och gerillan och
paramilitära grupper.
Enligt en studie som utförts av det nationella centrumet för historiskt minne
miste minst 220 000 människor livet mellan 1958 och 2011 till följd av det våld
som konflikterna ledde till.
Åttio procent av dem var obeväpnade civila. Vittnesmål om våld och
kränkningar av de mänskliga rättigheterna fördes in i register som uppgick till
20 volymer. Dessa volymer ingår i rapporten ”Basta Ya! Colombia: Memories
of War and Dignity” som var ett rättsligt mandat för att dokumentera effekterna
av denna långvariga interna konflikt som uppstod till följd av flera olika sociala
och politiska problem. Rapporten åtföljdes av en uppsättning
rekommendationer om hur man skulle gå vidare med försoningen och
upprättelseprocessen.
Museibyggnaden ska färdigställas 2021 men institutionen har redan inlett
verksamheten och anordnat workshops och utställningar i olika delar av
landet. Museet finns även på nätet.
Uppdrag

Museets mål är att hjälpa
återförsoningsprocessen och bidra till
återuppbyggnaden av det colombianska
samhället på ett sätt där det förflutna blir
ihågkommet endast som en lärdom och något
som inte ska upprepas i framtiden.
Museets förhoppning är att ge människor en plats där de kan möta
verkligheten såsom den såg ut under perioden av väpnade konflikter och
också återställa fred genom dialoger inriktade på försoning och
återupprättande av social rättvisa. Dess syfte är att upplysa, informera och
bevara minnen och säkerställa att sådana händelser inte upprepas.

Att lägga fokus på medborgarnas minnen

Att bemöta kulturell mångfald

Bogotá valdes ut som plats för museet efter
många diskussioner med familjer till våldsoffer
och organisationer som företräder dem.

Genom projektet erkänns den kulturella
mångfalden i det colombianska samhället.

Museet anordnade ett flertal regionala och nationella workshops där behovet
av att lägga fokus på minnen från de som har fallit offer för väpnad konflikt
belystes. Att låta museet vara beläget i landets huvudstad ansågs vara ett
erkännande av betydelsen av de kränkningar av de mänskliga rättigheterna
som landets invånare har fått utstå. Det skulle även innebära att minnena av
massakrer i Trujillo skulle uppmärksammas i huvudstaden.
Man ansåg även att placeringen av ett sådant minnesmuseum i Bogotá skulle
ge ett bredare perspektiv på händelserna. Även om detta innebar att museet
skulle vara beläget långt ifrån där majoriteten av de människor som drabbats
levde och dog skulle det bidra med att informera och utbilda människor – både
medborgare och utlänningar – om detta våldsamma förflutna som har lämnat
ett djupt sår hos människor.
En försoningsprocess

Museet byggs som ett erkännande för alla de
som har fallit offer för våldet under de senaste
årtiondena och som ett tecken på respekt för de
individer och organisationer som har arbetat för
att läka dessa sår genom minnesarbete.
Institutionen handlar i det avseendet om att bygga minnen som skulle kunna
läka såren hos nationen och dess medborgare. Fokus läggs på de många
funktioner som minnet har – som vittne, läkande kraft och verktyg med
potential att omvandla samhället, och som en metod för att söka rättvisa.
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I det minnesarbete som hittills har gjorts har historier dokumenterats på olika
språk och via olika medier. Det innefattar kreativa uttryck av dessa minnen –
broderier, musik, sång och dans, teater och litteratur – men även vandringar
och minneslunder. Museet kommer att vara öppet för många olika
ståndpunkter och åsikter om den väpnade konflikten och erkänna behoven
hos människor med olika kulturer, däribland ursprungsbefolkningar och
romska eller afrocolombianska samhällsgrupper.
Att utveckla en kritisk medvetenhet

Museet kommer att vara en plats för att lära sig
tillsammans och föra svåra samtal.

Förhoppningen är att uppmuntra deltagarbaserade processer för skapande,
frambringande, övervägande och spridning av minnen. Genom att bygga
vidare på det minnesarbete som redan har gjorts i olika delar av Colombia har
museet som förhoppning att möjliggöra processen för att bevara minnen till
olika kulturer i Colombia. Museet har utarbetat en förmedlingspolicy som har
till syfte att hjälpa besökare genom den komplexa processen mot att bli
medveten om de tidigare konflikterna i Colombia i relation till dem själva och
samtidigt förändra dem.
En digital närvaro

Genom en samling av konstverk online bidrar
man ytterligare till att sammanfatta den stora
mängd minnen som utgör museets kärna.

I en virtuell samling med titeln ”Art and Culture” presenteras bl.a. konst,
litteratur och musik som har skapats av de väpnade konflikternas offer och
professionella konstnärer kring teman som våld, kränkningar av de mänskliga
rättigheterna och läkande av själsliga sår. Samlingen kommer att utökas så att
den även inkluderar dialoger med skaparna av konstverken och det
kuratorskap som har varit en del av processen. Genom detta har museet som
mål att presentera en lärande och föränderlig miljö där människors olika roller
i förhållande till väpnade konfrontationer får erkännas och representeras.
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Belägen på en tomt på 16 000 kvm kommer storleken på
byggnaden troligen att bli 14 700 kvm.
Belägen på en tomt på 16 000 kvm kommer storleken på
byggnaden troligen att bli 14 700 kvm.
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nationella workshops och dialoger anordnades för att förstå vilken
Valet
av läge och byggnadens utformning har man tagit hänsyn till
typ av plats som kunde uppfylla det nya museets behov.
människors förväntningar på museet. Ett flertal regionala och
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workshops
och dialoger
anordnades
för att förstå vilken
Byggnaden kommer
att inkludera
utomhusutrymmen
och faciliteter
dit besökare
komma
och tillbringa
Detnya
kommer
att finnas
typ
av platskan
som
kunde
uppfyllatid.det
museets
behov.

föreläsningssalar, utställningshallar, rum för rekreation, ett
dokumentationscentrum för freds- och försoningsprocesser och ett
Byggnaden
kommer att inkludera utomhusutrymmen och faciliteter
arkiv.

dit besökare kan komma och tillbringa tid. Det kommer att finnas
föreläsningssalar, utställningshallar, rum för rekreation, ett
dokumentationscentrum för freds- och försoningsprocesser och ett
arkiv.
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I konstituerande lagen står det tydligt vad myndigheten är för typ
av institution: ”Forum för levande historia är en helt ny typ av
organisation. Det är inte ett museum, inte en skola, inte en
högskola, inte ett bibliotek, inte ett arkiv, inte en biograf, inte ett
kulturhus och inte ett informationsprojekt, men däremot en
fruktbar blandning av komponenter från alla dessa
verksamheter.” Själva ordet ”forum” syftar till en mötesplats för
dialog.

Forum för levande historia inrättades efter en rad beslut av
regering och Riksdag. År 2000 tillsatte regeringen en kommitté
för att utreda hur verksamheten kunde permanentas. Riksdagen
beslutade i december 2001 att en ny myndighet skulle inrättas.
Under 2001–2002 förberedde Kommittén för levande historia
etablerandet av myndigheten. Den 1 juni 2003 bildades
myndigheten officiellt.

 
”… om detta må ni berätta…” är en bok om Förintelsen i Europa
under åren 1933–1945 som gavs ut 1998. Boken beställdes av
Sveriges regering och ingick i den statliga
informationssatsningen ”Levande historia”. Boken handlar om
vad människor är i stånd att göra mot andra människor när
demokratins värden bryts ner och ersätts av hatets och våldets
ideologi. Den reviderades sist 2015 och finns översatt till nio
språk, punktskrift och teckenspråk ingår i beräkningen.


Forum för levande historia är en myndighet under
Kulturdepartementet. Myndighetens uppdrag är att vara ett
nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans
och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.
Myndigheten har särskilt till uppgift att:
•
•

informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott
mot mänskligheten
sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för
alla människors lika värde

Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt
verka för alla människors lika värde.

.

Ytterligare en viktig del av verksamheten är
kunskapsuppbyggnad. Ny litteratur och kunskap produceras
årligen och samarbeten med akademin och andra
kunskapsförmedlare är väsentlig. Dessa samverkningar är
utsprida både lokalt som internationellt. Forum för levande
historia publicerar rapporter och andra typer av publikationer.
Publikationer brukar ackompanjeras också av evenemang
såsom seminarier, konferenser, m.m, med avsikt att skapa
möten mellan akademi, civilsamhälle och anställda inom det
offentliga.
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) är en
verksamhet som förenar regeringar och experter för att förmedla
utbildning, forskning och minne av Förintelsen. I dag ingår 34
medlemsstater i den. Det svenska bidraget till den fond som
inrättats av IHRA betalas av Forum för levande historia.
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Huvuddelen av verksamheten är projektbaserad men det finns
också löpande verksamhet där olika minnesdagar ingår, t.ex.
Förintelsens minnesdag, Per Anger-prisutdelning,
lärarfortbildningar, nationellt och internationellt samarbete,
attitydundersökningar, bl.a.
En viktig del av myndighetens verksamhet är att ta fram
pedagogiskt material för användning i skolsammanhang och
fortbildningar av olika slag. Myndighetens största målgrupp är
skolpersonal, då det anses vara ett effektivt sätt att nå ut till
många ungdomar. Lärarfortbildningar är därför en bärande
aktivitet för verksamheten. Dessa kurser kan tas del av på
distans eller hos anläggningen i Stockholm. Forum för levande
historia har även utbildat andra anställda inom regioner,
kommuner och statliga myndigheter.
Forum för levande historia har en fysisk plats på Gamla stan i
Stockholm, men de större delarna av verksamheter antingen
turnerar runt om i landet eller finns tillgängliga digitalt. Det går att
ta del på myndighetens olika utställningar hemifrån via inspelade
guidade visningar, nedladdningsbara miniutställningar i form av
PDF som produceras inför Förintelsens minnesdag, eller
utställningar som turnerar fysiskt i samarbete med andra
institutioner i Sverige.
Det flesta pedagogiska materialet som Forum för levande
historia producerar finns tillgängligt för att ladda ner kostnadsfritt
på deras hemsida.
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Myndigheten har en organisation med fyra avdelningar






Överintendent
Avdelning för verksamhetsstöd
Program och produktion
Uppdrag och forskningssamordning
Kommunikation

Under 2019 arbetade 41 anställda. Överintendent tillsammans
med avdelningschefer utgör ledningsgruppen.

    
Forum för levande historia är belagd i fastigheten ”Milon 11” som
byggdes mellan 1907 och 1912. Byggnaden blev bankens
Skandinaviska kreditaktiebolaget hus fram till 1910. Byggnaden
har huserat sedan dess andra banker, ett postkontor och är i
dag myndighetens kontor och utställningslokal.
Fastigheten omfattar 1800 kvadratmeter och Forum för levande
historia hyr 1739 kvm.
Byggnaden består av tre plan. De utställningar som varar under
längre perioder visas i ett rum på 400 kvm. Det finns två andra
mindre rum (ca. 237 kvm) där kortare utställningar visas, dessa
ändras ungefär 2–3 gånger om året. Samtliga utställningssalar
har rum och möjlighet för att hålla i skolworkshoppar. I
anslutning till dessa salar, finns ett referensbibliotek – ett
specialbibliotek med fokus på Förintelsen och folkmord.
1 000 kvm ägnas till kontorsytor.
En viktig del av verksamheten är konferenser och seminarier.
Dessa genomförs i uthyrda lokaler eller hos
samarbetspartnernas anläggningar.
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Te Papa Tongarewa
National Museum, Nya Zeeland
Wellington
Invigt 1998
National museum
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TE PAPA TONGAREWA

Te Papa Tongarewa


      
      
      
      
     
Museets identitet omdefinierades genom 1992 års lag Museum of New
Zealand Te Papa Tongarewa då det fastställdes att museet skulle arbeta mot
att återspegla landets mångsidiga kultur och vara ett partnerskap mellan
Tangata Whenua, ursprungsbefolkningen Maori, och Tangata Tiriti, Nya
Zeelands icke-maorier. Uppförandet av Te Papa på Cable Street inleddes
1994 och byggnaden invigdes 1998. Te Papa Tongarewa betyder
bokstavligen en behållare för skatter som innehåller ”ting och människor som
uppstår från moder jord i Nya Zeeland”.

 
    
        
     
  
Nationalmuseet och konstmuseet slogs ihop och institutionen tog på sig rollen
att representera Nya Zeelands mångfaldiga samhälle i syfte att locka en
bredare målgrupp. Museet fick i uppdrag att bli en plats för diskussion, debatt,
deltagande och firande och samtidigt förmedla en koppling mellan det
förflutna, nutiden och framtiden.

     
   
        
           
    
Utöver att leda repatrieringsprogrammet Karanga Aotearoa med stöd från
stammarna erbjuder museet utbildningsprogram, resurser och möjligheter till
finansiering och samarbete mellan museisektorn och stammarna. Den
nationella tjänsten Te Paerangi har sin bas både på Te Papa och på andra
platser runtom i landet och samarbetar med museer, gallerier och iwi
(stammar). Där erbjuds ett kostnadsfritt certifieringsprogram för
museipersonal på grundnivå och volontärer. Genom dessa moduler hanteras
maoribefolkningens roll hos Nya Zeelands museer och gallerier, säkerhet och
skydd för museer och museisektorns roll i Nya Zeeland.
Upprättelseprocessen återspeglas i organisationsstrukturen via Ng Manu
Ataru-direktoratet som är ansvarigt för att föra ursprungsbefolkningar närmare
sina skatter – föremål, artefakter och annat kulturellt material. Direktoratet
fungerar som en rådgivande kommitté för museet i förhållande till maorierna
och informerar även stammarna om museets roll och arbete.
Te Papa arbetar tillsammans med maoristammarna för att skapa utställningar
och anordna workshops, och har andra initiativ för att främja sitt bikulturella
mandat. Under det gemensamma skapandet av utställningar bjuds äldre in
som gäster på museet och de bedriver en rad olika verksamheter, däribland
ceremoniella tjänster. Sedan det invigdes 1998 och 2017 har Te Papa haft sju
Iwi-utställningar (stamutställningar).
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Museets samlingar återspeglar historier och kulturer baserade på
maoribefolkningens kunskap, landets naturmiljö och människornas samspel
med den, konst och design från Nya Zeeland och Stilla havet och kulturen från
människor från Stillahavsområdet i Nya Zeeland, länderna kring Stilla Havet
och på deras nuvarande ort samt nationens historier, kulturer och människor i
en nationell och global kontext.
   
        
       
       
    
Tack vare sitt utrymme och med hjälp av sina samlingar och program
sammanför museet ursprungsbefolkningen med icke-ursprungsbefolkningen.
Som exempel kan nämnas att museets permanenta utställning Te Marae,
som belyser nationens bikulturella identitet, även är tänkt som en mötesplats
för människor av olika ursprung och kulturer som alla har rätt att vara där. I de
lokala gallerierna utbyts historier om flyktingkrisen och olika invandrargrupper.
  

    
      
Webbplatsens besökare välkomnas i princip parallellt på både maori och
engelska och får hjälp att navigera för att hitta det de söker på dessa två
språk. Medan maoritalande välkomnas med en familjär känsla får även ickemaori bekanta sig med ett ordförråd som tillhör landets ursprungsbefolkning
och som är kärnan i det som institutionen har för avsikt att representera
genom sitt arbete. Onlinesamlingen innehåller även information om mer än
800000 konstverk, objekt och exemplar.
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ochoch
samordning
av resurser inom hela Te
Papaoch
som upphandling
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utveckling
av ensom t.ex. företagens
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för museet.
Denna avdelning säkerställer att Te Papa är
dokument av organisationskaraktär som t.ex. årsberättelsen.
framgångsrikt och funktionsmässigt effektivt, både som ett museum, och som

286 tillfälligt anställda

Verkställande direktör

Kaihaut
Direktör
Ng Manu Atarau

Chef för Samlingar &
Forskning

Chefsassistent

Chef för målgrupper &
inblick

Chef för museitjänster &
Kommersiella tjänster

Chefsassistent

Ekonomisk & operativ
chef

Chef för strategi &
verkställande

en organisation som ingår i Nya Zeelands statliga sektor.
      tillhandahåller
strategiutveckling, planering av affärsresultat och rapporteringskapacitet för att
säkerställa en så effektiv integration och samordning av resurser inom hela Te
Papa som möjligt både nu och i framtiden. Funktioner som t.ex. företagens
sociala ansvar ingår i dess arbete. Direktoratet utarbetar och publicerar även
centrala dokument av organisationskaraktär som t.ex. årsberättelsen.

Direktör
Ng Manu Atarau

Chef för Samlingar &
Forskning
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Då byggnaden ligger nära en större förkastningslinje byggdes den
 Då byggnaden ligger nära en större förkastningslinje byggdes den
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 På våning 4 välkomnar Te Marae, med namnet Rongomaraeroa,
Signs of a Nation”, som
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från Nya
Zeeland
och helaWaitangifördraget,
världen och leder dem till
maoriutställningen. På planritningen för våningsplan 4 visas Te
nationens grunddokument.







Museets norra fasad, Maori-fasaden, har utsikt över hamnen. Dess

Marae (i grönt). Detta våningsplan utgörs huvudsakligen av en
kombination av utrymmen för tillfälliga och permanenta utställningar.

På våning 4 välkomnar Te Marae, med namnet Rongomaraeroa,
 Zeeland
Museet har
experimenterat
med olika
att utnyttja
En
besökare från Nya
och
hela världen
ochsätt
leder
demutrymmen.
till
del av utställningsgallerierna används även för anordna evenemang
maoriutställningen. På
planritningen
för
våningsplan
4
visas
Te
och sammanföra människor för samhällsengagemang.
Marae (i grönt). Detta våningsplan utgörs huvudsakligen av en
kombination av utrymmen för tillfälliga och permanenta utställningar.

Permanenta utställningar
Permanent utställning under
renovering
Semi-permanenta utställningar
(2-5 years)
Tillfälliga utställningar (3-18
months)

Museet har experimenterat med olika sätt att utnyttja utrymmen. En
del av utställningsgallerierna används även för anordna evenemang
och sammanföra människor för samhällsengagemang.

Permanenta utställningar
Permanent utställning under
renovering
Semi-permanenta utställningar
(2-5 years)
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Tillfälliga utställningar (3-18
months)
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Benchmark Study

Arbetets
A
R B Emuseum
TETS MUSEUM
Bakgrund
Stiftelsen Arbetets museum bildades 1983 av LO,
TCO, KF och ABF. Under 80-talet hade stiftelsen
som uppgift att dokumentera arbetet och att
levandegöra arbetets historia samt att främja
forskning, information och kommunikation inom
sitt sakområde. Staten har sedan budgetåret
1984/85 lämnat ett årligt bidrag till verksamheten.
Under 80-talet växte museets angelägenhet i samhället eftersom
frågor om arbetets villkor och miljö, och inte minst kvinnornas
sådana, stod i centrum. Industrisamhället förändrar ständigt
arbetets villkor och steget från att enbart levandegöra historien
till att också dokumentera samtiden blev av större vikt under den
här perioden. Museet byggde också broar över landet genom
rådgivning, seminarier och publikationer. Ett nära samarbete
med akademin och andra museer förankrades också under
decenniet. Själva museet invigdes december 1991 och är
lokaliserat i byggnaden Strykjärnet mitt i det som tidigare var
Norrköpings mäktiga industrilandskap. Museet är i dag en
stiftelse bildad av LO, TCO, ABF, KF och Sensus.
Museet har sedan sin tillkomst arbetat under ledordet ”alla
människors lika värde” som är museets kärnvärde och
genomsyrar hela verksamheten.
Uppdrag
Arbetets museums uppdrag är att dokumentera arbetet och
berätta om arbetets historia genom att vara ett forum för debatt
och gestaltning av kvinnors och mäns arbetsliv och
arbetsförhållanden. Museet ska initiera, driva och stödja
forskning inom museets verksamhetsområde, samt i övrigt ta
hand om och utveckla verksamheten efter de riktlinjer som
huvudmännen anger.

Museet ska också fungera som en resurs och inspirationskälla
för andra museer i landet. Arbetets museum har ett särskilt
ansvar för hela 1500 arbetslivsmuseer i Sverige, som är gamla
arbetsplatser som bevarats för att förmedla sin historia, och ska
därför fungera som ett stöd för dessa museer genom att erbjuda
kurser, konferenser, information samt att synliggöra deras
verksamhet.
"Tillsammans med och inte bara för”
Arbetets museums uppdrag har under åren utvecklats och
förstärkts med ytterligare insatser som rör, bl.a. ökade
tillgänglighet till museet, internationellt utbyte och samarbete
samt att prioritera nutiden. För att kunna uppnå detta, har
museet arbetat fram metoder och verktyg baserade på tidigare
års erfarenheter. Ett mycket nära samarbete med museets
målgrupper och samarbetspartners har hjälpt museet att
utveckla metoden ”tillsammans med och inte bara för”.
Anställda har förstått att besökare har en lust att vara mer än
enbart konsumenter och har därför utvecklat sitt arbetssätt för att
involvera målgrupper och samarbetspartners tidigare i process.
Genom mobila insatser har anställda nåt utanför museets
väggar och producerat utställningar som speglar gruppernas
funderingar och intresse, vilket i sin tur resulterar i ökande
besökssiffror. Museets anställda har till exempel cyklat runt i
Norrköpings förorter och haft nära dialog med ungdomar som
annars inte skulle besöka museet. Museet har under åren gjort
det möjligt för besökare att också vara producenter, skapare och
avsändare av kulturen.
Några av dessa utställningar har också blivit
vandringsutställningar som visas runtom i landet.
Genom sina inkluderande metoder, förenar museet ett
allmänintresse med ett folkbildande, kooperativt och fackligt.
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Montreal
Ska invigas 2021
Kommunalt museum tillägnat minne och historia
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Tänkt som en plats för att visa upp stadens byggnadshistoriska arv för både
ortsbor och turister var centret en del av Montreals samfund för arkeologi och
numismatik under de första åren. Fram tills helt nyligen låg museet i en
byggnad i Gamla Montreal som en gång var en brandstation. Museets första
permanenta utställning var en ljud- och ljusshow där stadens ikoniska
byggnader presenterades. 1987 blev CHM en del av Maisons de la culture de
Montréal, ett nätverk av bibliotek och kulturinstitutioner i staden. Under 1990talet utökade centret sin verksamhet så att den även omfattade insamling,
utbildningsprogram, publikationer och workshops. 2001 genomgick centret en
förändring då en tillfällig utställning och vissa faciliteter tillkom.

2001 lanserade centret en tillfällig utställning, kallad ”Beyond the Call of Duty:
Chronicles of Domestic Work in Private Homes”, som gav en inblick i
invandrares livshistorier i staden. Tack vare den nya museibyggnad som ska
invigas 2021 kommer projektet att dokumentera det mångskiftande livet och
kulturarvet i Montreal att stärkas ytterligare.

Museet kommer att bidra med sätt för kommun- och stadsdelsförvaltningar att
interagera och nå ut till människor genom att hjälpa dem att anordna
evenemang och utställningar i olika stadsdelar. För detta ändamål planerar
museet även att ha en minibuss som kommer att åka runt i staden i syfte att
engagera människor i deras egna stadsdelar.

Ett av centrets mål i dess nya skepnad är att utveckla sakkunskapen när det
gäller museologi och praxis för muntlig historia. Centret kommer att utöka sitt
arbete med muntlig historia och minnen för att dokumentera de avtryck som
människor, med alla sina mångskiftande kulturella och lingvistiska
bakgrunder, har lämnat i Montreals stadskaraktär och identitet. Med hjälp av
människors liv och minnen hoppas man att museet ska ge såväl ortsbor som
turister ett verktyg för att tolka stadens förflutna och nutid.

 

         
       
  
   

Under årens lopp har CHM samarbetat med konstnärer, arvsorganisationer,
kommuner och Montreals stadsdelar för att arrangera verksamhet utanför
museets väggar och online. 2021 kommer centret att återinvigas som ett
museum där minnen från Montreal ska få rymmas. De nya lokalerna ligger i
Quartier des Spectacles, ett nytt kulturdistrikt i staden.

   



   
    
  
      

Även om centret till en början hade till uppgift att visa upp stadens
byggnadshistoriska arv för ortsbor och turister har det under årens lopp utökat
sitt verksamhetsområde så att det även innefattar Montreals immateriella arv
– det dagliga livet i staden och dess invandrarhistoria. Museet kommer att
fortsätta att fokusera på det mångskiftande livet och kulturen och dess
inverkan på Montreals stadskaraktär och även erbjuda en plats för dialoger.

Museet kommer att bidra med ett utrymme för organisationer i det civila
samhället, aktivist- och opinionsbildningsorganisationer och
universitetsforskare i staden att lyfta fram sitt arbete och anordna
interaktioner. Museet kommer att låna ut lokaler, teknisk sakkunskap och
annan expertis för att bidra till att skapa en sådan plats för samtal. Tanken är
att skapa en miljö där människor som individer och i grupp kan bli medvetna
om och belysa frågor om vad det innebär att vara en invånare i Montreal, vad
identiteten ”Montrealbo” innebär och hur mångfalden hos Montreals befolkning
har påverkat stadens historia, kultur och identitet.
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Utställningarna bygger på teman som skulle kunna skapa samtal och
utrymmen för eftertanke som binder samman olika generationer och kulturer
och låter människor bekanta sig med varandras kulturella arv som har lämnat
ett avtryck i Montreals identitet som metropol. I en tidigare utställning, ”J’arrive
à Montréal”, presenterades till exempel historier från ungdomar som kom till
Montreal som invandrare – deras personliga resor till staden, det kulturella
arvet och deras uppfattning om livet i Montreal. En annan utställning om Expo
67 berörde minnen från livet på 1960-talet med målet att skapa en dialog
mellan 1960-talets uppfattade modernitet och nutiden.
Museet förväntar sig en publik som kommer från olika sociala, kulturella och
ekonomiska bakgrunder. Däri ingår bland annat medborgare som är
intresserade av att bidra till en gemensam och hållbar urban framtid, studenter
och lärare från högstadier och gymnasier som vill fördjupa sig i Montreals
historia och moderna liv, turister och nya invandrare. Det kommer också att
vara en plats där invånare och yrkesarbetande från området kan titta förbi för
att stanna i några timmar.
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culture network” är ett nätverk av kulturinstitutioner som t.ex. museer,



  
  
Pedagogisk intendent

  
 
  
 
Chefsintendent

Teknisk chef
Museolog
Pedagogisk intendent
Chefsintendent
Kulturevenemang – Administrativ assistent
Konservator
Teknisk chef
Museolog
Kulturevenemang - Assistent med ansvar för
Kommunikationsansvarig
Kulturevenemang
Konservator
kommunikation– Administrativ assistent
Teknisk support - chefsbefattning
Kulturevenemang
- Assistent
med ansvar för
Kommunikationsansvarig
Kontaktpersoner
(3)
Praktikant - branding
kommunikation
Teknisk support - chefsbefattning
Receptionist och biljettförsäljare
Kontaktperson – MEM:s minibuss
Kontaktpersoner (3)
Praktikant - branding
Teknisk assistent
Receptionist och biljettförsäljare
Kontaktperson – MEM:s minibuss
Teknisk assistent
OBS: Översättningarna är deskriptiva och inte officiella beteckningar
Källa: Centre d’histoire de Montréals webbplats
OBS: Översättningarna är deskriptiva och inte officiella beteckningar
Källa: Centre d’histoire de Montréals webbplats
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Staden Montreal har förhandlat fram ett långsiktigt hyresavtal för sitt nya
museum som kommer att vara en del av Quartier des Spectacles, ett område
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museet i denna nya lokal är att fullfölja sitt uppdrag på ett sätt som är
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verksamheter
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samt tjänster
och administration (tillträde begränsat till enbart personal).

1.
2.
3.
4.
5.
























1.
Ingång och trappor: 70 m²
2.
Välkomstområde: 320 m²

3.
Kafé och butik: 35 m²
4.
Foajé: 190 m²
110 m²
Ingång5.och Utsiktsterrass:
trappor: 70 m²

Välkomstområde:
320 m²
   

Kafé och butik: 35 m²
1.
Permanent
utställning:
480
m²
Foajé: 190 m²
2.
Tillfällig
390 m²
Utsiktsterrass:
110utställning:
m²
3.
4.






Lokalerna är uppdelade i tre kategorier: Offentliga utrymmen (gratis inträde för
  
alla), utställningsutrymmen
och programutrymmen (biljett krävs), samt tjänster
och administration (tillträde begränsat till enbart personal).
 







Kiosk - Utrymme för samhällsutställning: 60 m²
Programutrymmen (2): 141 m²



   

5.
Utrymme för föreställningar:
145 m²
1.
2.
3.
4.
5.

 
Permanent
utställning:480
m²
Tillfällig utställning: 390 m²
1.
Kontor: 390m²
Kiosk 2.- Utrymme
för samhällsutställning: 60 m²
Inspelningsstudio och dokumentationscenter: 95 m²
Programutrymmen
(2): workshops
141 m² och övriga utrymmen.
3.
Reservförråd,
Utrymme för föreställningar: 145 m²



    

OBS: Se fullständig planritning i bilagan

1.
2.
3.

Kontor: 390m²
Inspelningsstudio och dokumentationscenter: 95 m²
Reservförråd, workshops och övriga utrymmen.

OBS: Se fullständig planritning i bilagan
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MOD. är ett offentligt museum och en del av University of Australias initiativ
för samhällsengagemang. Universitetet grundades 1991 men har sina rötter i
1800-talet genom dess grundinstitutioner – South Australian School of Art,
Teacher Training Colleges och School of Mines and Industries.




    
    
Ett av museets mål är att integrera ursprungsbefolkningens kunskap och
know-how i den vetenskapliga diskursen genom kurateringen, skapandet och
tolkningen av dess utställningar. Museet drar nytta av den forskning och
innovation som sker vid universitetet och på andra platser. Museipraktiken på
MOD. är inriktad på att minska koldioxidavtrycket genom att använda hållbara
material, förlänga utställningarnas varaktighet och minska
energiförbrukningen.

 

      
     
     
     
Globen, kallad ”Science on a Sphere” (SOS), är en tredimensionell
videoprojektion på nästan två meter som uppfanns och utvecklades vid
National Oceanic and Atmospheric Administration i Boulder, Colorado (USA).
Den är placerad i Universal Gallery på museets markplan. Belysningen på
globen kan förvandla klotet till en exakt avbild av jorden eller en annan planet.
Datavisualiseringen förändras för varje utställning. 2018 invigdes SOS i
samband med utställningen ”Our Sky”.


   

 

    
 

  



Museet lägger tonvikt på en deltagarvänlig upplevelse genom att uppmuntra
besökare att skapa, bidra till och uppleva utställningarna. Man uppmuntrar
även interaktioner mellan besökare. Ett av museets mål är att inspirera
ungdomar genom att visa upp forskning och innovation inom vetenskap och
teknik. Dess arbete är avsett att locka studenter och uppmuntra dem att börja
studera vetenskap och teknik.
    

     
     
     
         
     

    
    
      Eftersom museet är omgivet av universitetsledd forskning kan det utnyttja

    dessa styrkor och samtidigt tillhandahålla en tolkningsram där hänsyn tas till
I utställningarna sammanförs västerländsk vetenskap med
ursprungsbefolkningens kunskapssystem för att erbjuda en mer holistisk
tolkning av naturen. I den nuvarande utställningen, ”Seven Siblings from the
Future”, diskuteras t.ex. effekterna av klimatförändringar på ett stycke mark i
södra Australien och de tänkbara framtidsscenarion för marken som de sju
imaginära syskonen föreställer och önskar sig.
   

     
      
  
Museet har åtta galleriutrymmen, varav ett kan göras om till en
föreläsningslokal. Även om det har funnits planer på att ha två permanenta
utställningar på museet föredrar man att arbeta med tillfälliga utställningar
eftersom det ger större möjlighet att vara flexibel och hålla sig à jour med den
senaste forskningen.

74

universitetets närvaro på ursprungsbefolkningens mark och olika
världsåskådningar som existerar parallellt i det australiensiska samhället.

Under utarbetandet av utställningar drar museet även nytta av
industriforskning och utför intervjuer med forskare under forskningsstadiet för
att ta hänsyn till deras perspektiv. Museet uppmuntrar även sin personal att
besöka forskningscenter och laboratorium i hela världen för att få
förstahandsinformation om det senaste inom forskning och teknisk utveckling.
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inom universitetsstrukturen hade styrelsen inte en tydlig roll i museets
en stiftelsestyrelse
men medom
tanke
på dess plats
funktion. Den gjordesMuseet
därförhade
omursprungligen
till en kommitté
för rådgivning
utställningar
inom universitetsstrukturen hade styrelsen inte en tydlig roll i museets
där man bjuder in röster
utifrån
till
museet.
funktion. Den gjordes därför om till en kommitté för rådgivning om utställningar
där man bjuder in röster utifrån till museet.

MOD. omfattas av den biträdande universitetsrektorn för yttre förbindelser och
MOD. omfattas av den biträdande universitetsrektorn för yttre förbindelser och
strategiska projekt vidstrategiska
universitetet,
som
ansvarar
universitetets
projekt vid
universitetet,
somför
ansvarar
för universitetets
initiativ som
sig till allmänheten.
Museethar
har
samhällsengagemangsamhällsengagemang
och initiativ somochvänder
sig vänder
till allmänheten.
Museet
tolv anställda med visstidsanställningskontrakt hos universitetet. Utöver detta
tolv anställda med visstidsanställningskontrakt
hos universitetet. Utöver detta
har museet 18–24 tillfälligt anställda.
har museet 18–24 tillfälligt anställda.











 Chef
 Högsta utställningschef
Chef
 Detaljhandelsansvarig
Högsta utställningschef
 Utställningssamordnare
 Produktionschef
Detaljhandelsansvarig
 Operativ samordnare
Utställningssamordnare
 Programsamordnare
Produktionschef
 Administrationsansvarig
 Projektsamordnare
Operativ samordnare
 Projektansvarig (kommunikation)

Programsamordnare
Källa: MOD.:s webbplats och årsberättelse för 2018
Administrationsansvarig
Projektsamordnare
Projektansvarig (kommunikation)

Källa: MOD.:s webbplats och årsberättelse för 2018
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till att bygga broar mellan institutioner och människor. Det är i så fall mycket
Eftersom det är ett museum för sociala rörelser kommer det att dokumentera
troligt att historiker och forskare inriktade på muntlig historia skulle utgöra en
och sprida information om kvinnors roll i berättelser om kamper i det civila
del av museets målgrupp och deltagare.
samhället.
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Rörelsernas museum har även ambitionen att ha ett centrum för muntlig
historia som en av sina kärnverksamheter. Muntliga historieprojekt kan bidra
till att bygga broar mellan institutioner och människor. Det är i så fall mycket
troligt att historiker och forskare inriktade på muntlig historia skulle utgöra en
del av museets målgrupp och deltagare.

RISKER OCH MÖJLIGHETER
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I museisektorn har det under de senaste åren gjorts många ansträngningar för
att frigöra sig från museers koloniala karaktär och göra plats för kunskap och
erfarenheter i samhället och uppmuntra deltagarbaserade program. Ett sätt att
göra det här på är genom att bli mer medveten om traditionell museipraktik.
Rörelsernas museum hoppas på att gå ett steg längre med dessa
ansträngningar genom att göra process till kärnan i museets praktik. Det är
genom att skapa, göra, uppleva och möta tillsammans med andra människor
som museets nya identitet kommer att formas som en demokratisk institution
som kommer att behandla temat rörelser – sociala och politiska rörelser som
syftar till att bygga ett mer demokratiskt samhälle.
Möjligheterna är oändliga. Temana demokrati, migration och sociala rörelser
är relevanta överallt idag. Ett sådant museum kommer att placera Malmö på
den internationella kartan då människor och institutioner över hela världen
letar efter ett sätt att debattera, diskutera och anordna samtal som är högst
relevanta för dessa tider utan att fler sprickor i samhället skapas. Malmö
kallas ofta för porten till Europa med tanke på dess geografiska läge. I en tid
när Europa upplever ett stort inflöde av människor från andra delar av världen
skulle Malmös Rörelsernas museum kunna bidra med att visa en väg framåt
baserat på värden som mänskliga rättigheter och social rättvisa.

Det kan också vara ett tillfälle att blåsa nytt liv i och stärka ekonomin och
Malmös stadslandskap. Oavsett var museet är beläget i staden kommer det
att ha en inverkan på de inrättningar som finns i dess omedelbara närhet,
oavsett om de är företag, parker och allmän egendom eller gamla historiska
och kulturellt värdefulla byggnader och institutioner. Detta kommer att
innebära ett ökat flöde av människor till området från olika delar av staden,
vilket kommer att leda till att osynliga klassrelaterade och kulturella barriärer
kan minska. Det kommer att skapa jobb och kan bli ett ekonomiskt stöd för
staden. Museet hoppas kunna erbjuda utbildningsresurser, praktikmöjligheter
och volontärprogram som kan vara till stor nytta för lokala ungdomar och
vuxna som vill komma tillbaka till arbetslivet.
Med en sådan satsning kommer även vissa risker och utmaningar. De
erfarenheter som andra museum och forskningscenter har ger en uppfattning
om var fallgroparna finns. Finansiell hållbarhet är nästan alltid ett stort
problem, i synnerhet om museet inte är ett statligt projekt. District Six
Museum, som är ett oberoende museum, har tidigare fått statlig finansiering i
viss mån men är också beroende av donationer och sina egna intäktskällor
genom inträdesavgifter, hyresinkomster och uthyrning av lokaler.
Världskulturmuseet i Göteborg, som också har som uppdrag att främja
dialoger och samtal, har tidigare fått kämpa då de har haft en
verksamhetsmodell med enbart tillfälliga utställningar. En sådan modell
begränsar även möjligheterna till långsiktiga samarbeten med partners.
För ett nationalmuseum som Te Papa Tongarewa ligger utmaningarna ofta i
underhållet och förvaltningen av utställningslokaler. Stora museum har sina
egna utmaningar när det gäller underhåll. Dessutom är det så att även om Te
Papa är följer statens bikulturella policy och har vidtagit konkreta åtgärder för
att bygga broar till ursprungssamhällena är verklig inkludering fortfarande en
utmaning eftersom Nya Zeeland idag är hem åt människor från många olika
delar av världen.
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En annan utmaning för Rörelsernas museum skulle vara att på riktigt dela
makten med människor, organisationer och forskningsinstitutioner som
kommer att vara medskapare och medkuratorer på museet. Museer är ofta
inriktade på att producera utställningar medan Rörelsernas museum ser
processen att sammanföra människor med olika berättelser, kulturer och
språk med artefakter som är av värde för dem och för andra. Denna profil
kräver mottaglighet hos de människor som kommer att vara anställda på
museet och även hos en styrelse och/eller dess rådgivande kommittéer och
berörda parter som skulle ha till uppgift att skapa en sådan atmosfär präglad
av möjligheter och öppet sinne. Det finns även en risk att museet, i samband
med att många röster kommer från olika platser i samhället, skulle ha svårt att
göra framsteg i en takt som skulle vara tillfredsställande för de människor som
faktiskt bedriver museets dagliga verksamhet.
Museet har även som mål att inrymma ett forskningscenter för muntlig
historia. Ett sådant center har en enorm potential att attrahera människor och
låta dem vara delaktiga i det faktiska skapandet av innehåll och dess
spridning. Muntliga historieprojekt kräver mycket tid och utrustning för
intervjuer och programvara för transkribering och ljud/video-redigering. De
innebär även relativt stora arkivkostnader eftersom digitalisering kräver
konstanta tekniska uppgraderingar och att man tar itu med frågor som gäller
personlig integritet. Dessa frågor skulle behöva hanteras på ett etiskt sätt.
Framför allt finns det alltid en risk för misslyckande – att misslyckas med att
locka människor att delta och engagera sig; med att skapa ett arbete kring
breda teman som demokrati, migration och sociala rörelser; och att få
människor att lyssna på varandra eftersom ett samtal endast är möjligt om en
pratar och de andra lyssnar. Men sådana misslyckanden skulle också
innebära möjligheter att lära sig och växa tillsammans. Och med många
potentiella lokala, regionala och nationella medarbetare och berörda parter
som har ett intresse i att se Rörelsernas museum få liv är det mycket troligt att
institutionen kommer att träda fram som en stark röst i det svenska samhället
och bidra till att bygga en hållbar social framtid.

REAKTIONELL UTGÅNGSPUNKT

80



R
EDAKTIONELL UTGÅNGSPUNKT
Vilken historia är det vi berättar?
    
      
   
 
  
    
  
 
Rörelsernas museum handlar om rörelser. Det handlar om att göra framsteg
via samtal och dialoger mot en mer socialt hållbar framtid. Det handlar om att
följa med sin tid och samhällets behov. Det handlar om att uppmärksamma
det förflutna på ett sätt som kan förklara nutidens rörelser. Det handlar om
människors geografiska rörelser när de in- eller utvandrar från en plats till en
annan men det handlar också om att spåra rötterna av de sociala och politiska
rörelser som gör Sverige till ett demokratiskt samhälle. Det handlar om att
uppmärksamma de individer och organisationer som har bidragit till att bygga
detta samhälle men det handlar också om att lyssna på de röster som fram till
nu har varit ohörda och marginaliserade.
För att låna Adam Gopniks begrepp ”a mindful museum” handlar Rörelsernas
museum om att vara tillräckligt uppmärksamt för att bli medveten om de röster
som omger det. Eftersom det är ett museum tillägnat temat demokrati är dess
första jobb att lyssna. Och så snart man har fått veta vad människor säger är
det museets jobb att se till att dessa röster blir hörda. Arbetet är både enkelt
och komplext. Det är enkelt eftersom det handlar om att bjuda in människor
för att prata, delta, skapa tillsammans och diskutera och vara en plattform där
tankar, idéer och visioner kan delas. Arbetet är komplext eftersom ett
samhälle har många röster och många behov. De drar oss ofta i olika
riktningar. I demokrati är det majoriteten som bestämmer men minoriteterna är
många och de talar med många röster. Även de har en roll – att vara det
samvete som gnager när saker inte är fullt så perfekta som de tycks vara på
ytan. Rörelsernas museums förhoppning är att hitta balansen och vara den
plats där alla röster känner sig hörda, där de röster som är svaga kan
förstärkas genom samarbete som ger olika typer av stöd, oavsett om det är
ekonomiskt stöd, infrastrukturstöd eller stöd i form av rådgivning. Detta
kommer att främja deltagande och underlätta samtal.

Samtalen har redan börjat. Rörelsernas museum samtalar med individer,
aktivister för mänskliga rättigheter och social rättvisa, organisationer i det
civila samhället, forskningsinstitutioner och universitet. Museet tar hjälp av
sakkunniga för att prata och diskutera den riktning i vilken institutionen ska gå
som ett deltagarbaserat och demokratiskt organ. Förhoppningen är att det
som framträder kommer att vara en enkel plats trots det komplexa nätverk i
vilket det kommer att ingå. Precis som människor uppgav under dialogmötena
kommer museet att vara ett ”internationellt vardagsrum”, en plats där man
bara kan ”slinka in” och där man skulle stöta på ett komplext och rikt innehåll.
Denna delaktighet kommer att genomsyra museets struktur. Eftersom det inte
bara är ett museum utan även ett forskningscenter och en samhällsplats som
existerar inom ett nätverk av institutioner med tillgång till och som möjliggörs
av museet kommer det att attrahera människor från olika samhällsskikt. Barn,
äldre, arbetande personer, ensamstående föräldrar, ungdomar, asylsökande,
familjer bosatta i Malmö, och resten av Sverige och turister från hela världen
är välkomna att delta i konversationerna.
Förhoppningen är även att aktivt låta historiskt marginaliserade grupper delta i
utformningen av museets innehåll och samlingar. De historier som kommer
fram kommer att vara gemensamma skapelser av olika aktörer i samhället,
med olika perspektiv och som talar olika språk. Medan det normalt sett är
universitet som går i spetsen för forskning och utställningar vanligtvis utformas
av sakkunniga inom museibranschen kommer Rörelsernas museum att bli
den plats där man medvetet arbetar för att undvika onödiga hierarkier för att
låta alla vara delaktiga genom att berätta sina versioner av berättelserna eller
hitta en plats för sin historia. Akademisk forskning är en central del av
Rörelsernas museums arbete och kommer att skapa en större kontext kring
människors berättelser.
Slutligen kommer Rörelsernas museum alltid att vara ett pågående arbete
eftersom det i takt med att konversationer utvecklas alltid kommer att finnas
något som förblir osagt eller ohört. Det finns alltid något att följa upp på och
lära sig av. Museet kommer kanske att behöva öppna sina dörrar för ännu fler
så att nya röster, tystare röster, kan komma in. På så sätt hoppas man förbli
en ödmjuk men nyfiken plats. En plats för lärande om demokrati.
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