Demokrati och
medborgarskap:
tematiskt ramverk
2017-2021

Demokrati och
medborgarskap:
tematiskt ramverk
2017-2021
Kvinnohistoriskt museum arbetar under tidsperioden 2017-2021 med tema Demokrati och
medborgarskap. Vi vill diskutera vad demokrati
betyder idag i ett samhälle där antidemokratiska
rörelser tar allt större utrymme. Makt och normer
skapar hinder och möjligheter för olika människor
och grupper i samhället att utöva sina demokratiska rättigheter på lika villkor. Temat ramar in vad
museet arbetar med i program och utställningar.
Demokrati och medborgarskap – historisk
utgångspunkt för arbetet med det tematiska
ramverket och exempel på temats innehåll

Införande av demokrati har varit avgörande för kvinnor att kunna delta
i samhällsbygget, organisera sig och arbeta för rättvisa och jämlikhet.
Demokratin har gjort det möjligt för fler att kunna påverka hur samhället
fungerar, genom att fler människor i samhället har kunnat bli medborgare.
Den svenska demokratin är knappt hundra år gammal. Demokrati och
medborgarskap har betytt många olika saker vid olika tid i människans
historia. Vilka har kunnat delta i ledningen av landet, regionen, lokalt, i
byn och andra sociala sammanhang som familjer, släkter och liknande?
Medborgarskap, rätten till utbildning, myndighet och lönearbete är viktiga
områden för självbestämmande. Normer om kön, klass och etnicitet påverkar
våra möjligheter att delta i samhällsbygget. Makt och inflytande fördelas olika
bland människor som bor i ett geografiskt område. Viktiga delar av temat finns
också i den historia av styrelseskick som finns före de moderna demokratierna.
Konstruktionen av nationalstaten, rasbiologiska teorier och metoder, samt
framväxten av den nya vetenskapen har format normer och ideal om
samhället där bara vissa människor ingår.

Förslag på ingångar i temat/underteman:

Det politiska: Hur ska vi ordna samhället så att konflikter och oenigheter inte
leder till våld och förödelse? Våra grundläggande värderingar kan skilja sig åt
så mycket att vi inte kommer överens, och då behöver vi hitta en fredlig väg för
att kunna leva tillsammans. Demokratin är tänkt att hjälpa oss med detta.
Arbete: Alla människor har arbetat i alla tider. Olika maktordningar har
betydelse för hur vi värderar arbete. Arbete är mycket mer än bara lönearbete.
Arbete har haft stor betydelse för möjligheterna att ses som medborgare och
gett rättigheter, och möjlighet att delta i demokratiska samhällen.

Myndighet: Idéer om vem som är myndig, har förändrats över tid. Med
myndighet kan vi mena till exempel formell, juridisk myndighet, eller en
social överenskommelse. Lagstiftningen styr vem som räknas som myndig,
och som medborgare med rätt att delta i demokratin. Människor har under
olika perioder omyndigförklarats på grund av normer och fördomar. Även
om en person kan ha vissa rättigheter, kan normer skapa hinder för personen
att aktivt ta del av dem. Kvinnors möjligheter har sett olika ut över tid, beroende
på vilket grupp de tillhört och var de har levt. De har varit både myndiga och
omyndigförklarade och har haft olika möjligheter att vara delaktiga i att utforma
samhället.
Rösträtt: Rätten att rösta har varit något som bestämts på grund av kön, ålder,
inkomst, etnicitet, sjukdom, medborgarskap etc. I början av 1900-talet skedde
stora förändringar som öppnade för den svenska demokratin att utvecklas till
det vi lever i idag. Rösträtten, som i början av seklet var mycket begränsad
förändrades. Rösträttskampen var en lång process, vilket gör historieskrivning
som fokuserar på århundraden före 1900-talet väsentlig att lyfta fram.
Styrelseskick: Makt och inflytande har fördelats på olika sätt i olika tider. Olika
maktsystem har påverkat, och fortsätter att påverka, människors möjligheter på
skilda sätt. Genom att visa på detta kan vi diskutera möjligheterna som finns
med dagens styrelseskick och vilka möjligheter som finns i framtiden.
Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter har stor betydelse för hur många
ser på demokrati och medborgarskap idag. Därför är mänskliga rättigheter
viktiga att ta spjärn emot och förhålla sig till när vi pratar om demokrati och
medborgarskap.

Normkritiska perspektiv på historia

Kvinnohistoriskt museum använder sig av normkritiska perspektiv på hur
historia skrivs. Historia är inte en harmlös verksamhet, sättet historia formuleras
på får alltid konsekvenser. En historieskrivning som upprätthåller och förstärker
stereotyper och normer, ojämlikhet, rasism och sexism är ett demokratiskt
problem. Under de senaste 200 åren har kravet på att människor ska ha en
historia för att få ta del av rättigheter, till och med för sin rätt att existera, vuxit
sig allt starkare. Vad innebär det för de människor som inte har en historia?

