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Föreningsstyrelsen arbete
Ekonomi
Under 2012 präglades föreningsstyrelsens arbete i hög grad av den problematiska ekonomiska
situationen för Ordfront. Målsättningen var att åtgärda det negativa rörelseresultatet för 2011 och
försöka uppnå ett nollresultat.
Samtidigt kämpade kansliet med en stor likviditetsbrist och åtgärderna medförde stora
nedskärningar på kansliet där dessvärre flera medarbetare som arbetat många år på Ordfront
tvingades gå.
I slutet av året flyttade både föreningen och förlaget från lokalerna på Bellmansgatan i Stockholm
där Ordfront hållit till i flera årtionden och Föreningen flyttade in i mindre lokaler på
Karlbergsvägen i Stockholm.
Under året anlitades en extern affärsbyrå för att sköta föreningens och magasinets bokföring.
Överlämningen tog mycket tid och kraft anspråk på grund av Ordfronts relativt komplicerade
organisation och det samberoende som fortsatt fanns mellan föreningen och förlaget där
föreningen fortsatte att utföra tjänster via ateljén till förlaget samtidigt som förlaget hyrde ut
lokaler till föreningen.
Försäljningen av förlaget 2011 medförde att skulder mellan förlaget och föreningen låg kvar, där
föreningen förväntas både betala av på en skuld (föreningsskulden) och arbeta ned en
annan(ateljéskulden).
Under våren 2012 beslutade föreningsstyrelsen att meddela förlaget att det på grund av
föreningens likviditetsbrist inte fanns någon möjlighet att följa avbetalningsplanen, däremot
arbetades ateljéskulden ned med nästan hälften, cirka 400 000.
Föreningsstyrelsen försökta också förhandla med facket (Unionen) om en frivillig sänkning av
kvarstående medarbetares löner mot en sänkning av arbetstimmar. Förhandlingarna strandade då
facket ansåg att en sådan uppgörelse skulle strida mot kollektivavtalet.
Under året tvingades också föreningsstyrelsen ta ställning till hur de förlagslån som medlemmar
tidigare gett till Ordfront AB skulle hanteras. Ordfront AB har efter försäljningen av förlaget få
tillgångar, inget kapital, men en skuld i form av förlagslånen. Med tanke på bolagets ekonomiska
situation undersökte föreningen om det skulle gå att likvidera bolaget och föra över förlagslånen
till föreningen istället. Men då inte heller föreningen hade ett eget kapital fanns inte den
möjligheten. Föreningen valde att låta Ordfront AB ligga orört och bolaget sänkte den rörliga
räntan på lånen till låga 0,2 procent (från 4,5).
De åtgärder som vidtagits innebär trots allt att föreningen har bättre översikt över sin ekonomi
och kan se framtiden an med större tillförsikt.

Visionsarbete
Den ansträngda ekonomin till trots arbetade föreningsstyrelsen under året utifrån uppfattningen
att Ordfront går att utveckla, förbättra och stärka. Ett visionsarbete påbörjades inom styrelsen
som under 2013 når kansli och medlemmar.
Styrelsen sammanträdde 8 gånger under 2012, där ett par av mötena, på grund av för få
närvarande, blev informations- och arbetsmöten.
Arbetsutskottet sammanträdde mellan och efter styrelsemötena och i övrigt vid behov.
Arbetet i styrelsen försvårades under den första delen av året på grund av hög frånvaro och
önskemålet till valberedningen under 2012 var framförallt att få fram styrelseledamöter som
skulle ha möjlighet att prioritera Ordfront framför andra åtaganden.
Styrelsen beslutade också att under året behandla frågan om hur den hanterar hög frånvaro från
styrelsemöten.
Under året behandlades också flera löpande frågor som stämma, stämmohandlingar, personal,
ekonomi, budget, verksamhetsplan, bokslut mm.
Föreningsstyrelse 2012-01-01-2012-05-26
Ordförande: Anna Wigenmark
Ledamöter: Lina Afvander, Cilla Gustavsson, Sofia Kjellén, Brian Palmer, Adam Bergsveen,
Joanna Abrahamsson, Ahmad Azizi, Shiva Anoushirvani, Hinda Talal och Roya Hakimnia.
Suppleant Thomas Helgeson.
AU: Anna Wigenmark, Sofia Kjellén och Cilla Gustavsson.
Föreningsstyrelse 2012-05-26-2012-12-31
Ordförande: Anna Wigenmark
Ledamöter: Cilla Gustavsson, Sofia Kjellén, Joanna Abrahamsson, Lina Afvander, Shiva
Anoushirvana, Ahmad Azizi, Lena Kjersén, Hanna Mörck, Klas-Herman Lundgren, Emmy
Bornemark och Massoud Mafan.
AU: Anna Wigenmark, Cilla Gustavsson och Sofia Kjellén.
Föreningens utåtriktade verksamhet
I arbetet att försöka förstärka Ordfronts ideologiska fundament, där visionsarbetet är en del,
uppmanade styrelsen kansliet och magasinet att nå nya grupper och få in nya röster.
Under året påbörjade Ordfront och Demokratiakademin därför ett samarbete med
Mångkulturellt Centrum i Botkyrka. Samarbetet resulterade i en eftermiddagskonferens om Syrien
i mars 2012 och en heldagskonferens i december om samverkan mellan civilsamhälle och
offentlig sektor.
Situationen i Syrien var också ämnet för ett av de seminarier som Ordfront arrangerade på
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Ett annat seminarium behandlade rätten till bostad från
ett internationellt perspektiv och utifrån Sveriges ansvar för EU-medborgares sociala rättigheter.
Ett miniseminarium arrangerat av Ordfront lyfte fram Ship to Gaza och händelserna efter det
senaste försöket att nå Gaza med bistånd sjövägen.
Under hösten inleddes också försök med särskilda medlemsmöten i Stockholm.
De nedskärningar som krävdes för att klara likviditetsbristen påverkade dock även möjligheterna
att ha större medlemsvärvningskampanjer, men föreningen närvarade på Bokmässan, Peace and
Lovefestivalen (se mer under demokratiakademin och Ordfront Magasin), och MR-dagarna.
Synligheten och genomslaget var störst vid de två sistnämnda. Mot slutet av året samarbetade
Ordfront även med Right Livelihoodstiftelsen kring utdelningen av 2012års alternativa nobelpris.

Demokratipriset
Föreningen Ordfronts demokratipris delas årligen ut till en person eller organisation i Sverige
som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, individens
okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. 2012 valde
föreningsstyrelsen att ställa in demokratipriset och istället se över prisets syfte och
förutsättningar. Styrelsen ansåg att kriterierna för priset behövde förtydligas och man ville även
undersöka möjligheten att söka sponsorer för att om möjligt höja prissumman till kommande år.
Kursverksamhet
Intresset för att skriva kriminalromaner är fortfarande stort och föreningens kurser i ämnet
fortsätter att locka deltagare. Under året anordnades både nybörjar- och fortsättningskurser under
ledning av Sören Bondeson. Föreningen erbjöd också kurser i att säkra sin dator från intrång.
Dialog om Demokrati – film som verktyg för förändring
Under 2012 slutrapporterades projektet Dialog om Demokrati som startade på initiativ av
Stockholms lokalavdelning men blev ett mera fristående projekt under Föreningen Ordfront
Centralt. Projektet genomfördes med stöd av Allmänna arvsfonden. Samtliga deltagare har haft
en annan etnisk bakgrund än svensk och varit i åldrarna 14-25. Totalt har projektet lockat runt
130 deltagare och samarbeten har skett med 29 organisationer. Läs mer om projektet i 2011 års
verksamhetsberättelse.

Lokal verksamhet
Under året var det främst föreningarna i Karlstad (Värmland-Dal), Jönköping (Vätterbygden) och
Visby som drev verksamhet. Föreningarna anordnade författarträffar, cafémöten med
diskussioner i aktuella frågor mm.
OrdfrontTV som startades av lokalföreningen i Stockholm drivs vidare av aktiva medlemmar,
med stöd av Föreningen Ordfront.

Medlemsvärvning

När verksamhetsåret började hade Ordfront cirka 7000 medlemmar. Under året upptäcktes
emellertid flera hål i medlemsregistret och den exakta siffran är därför svår att fastställa. Vid årets
slut hade föreningen tappat mellan 500 och 800 medlemmar. Andelen medlemmar som väljer att
betala sin medlemsavgift månadsvis via autogiro är drygt 40 procent.

Ordfront magasin
Året gick i sparsamhetens tecken på grund av bristande likviditet. Redaktionen skars ned till 1,5
tjänst men blev i realiteten cirka 1,2 tjänster då en av redaktörerna tog tjänstledigt och ersattes
med extra personal vid produktion. Frilansande medarbetare under året var bland andra Jan-Erik
Pettersson, Torbjörn Elensky, Monika Fagerholm , Kent Werne, Love Antell och Anna
Ringberg.
Utgivningen
Nummer 1 2012 handlade bland annat om den uppskruvade vreden i den svenska debatten.
Numret bjöd på ett reportage från den förbjudna zonen i Fukushima och berättade om
migrationsarbete i EU, Mark Lynas nya bok och om det hårdnande läget i Ungern. En nyskriven
novell av Monika Fagerholm publicerades också i numret.
Nummer 2 2012 hade temat ”Konsumtion”. Om det ständigt ökande shoppandet, lågprisens pris
i produktionsledet, och shoppingsamhällets födelse. Även om Stockholms fria teatrar och en pjäs
om vapenexport. Porträtt av en rörelse: Svenska Afghanistankommittén.

Nummer 3 2012 blev ett dubbelnummer och hade temat ”Städer”. Med utgångspunkt i David
Harvey undersöktes urbanitet i allmänhet, och Stockholms i synnerhet. Om gentrifiering. Om
autonomt kulturhus och ungas snåriga boende. Om framtidens gröna stad, om det
sönderfinansbubblade Miami och krigsslitna Kirkuk. Om OS-staden London och om gränsstaden
till Fort Europa Melilla.
”Tro” var temat för OM nummer 4. Texterna gav en närmare titt på tro och religion. Om hur
man med trons hjälp kan finna en väg ut ur klimatångesten. Om hotad religionsfrihet. Intolerans i
trons namn – och mot troende. Rapport från förberedelsen inför EU:s 7-årsbudget. Presentation
av synteismen – ”tro utan gud”. Om lyrik och tro. Om revolten i Syrien, om den havererade
”valfriheten” i äldrevården. Om författare med extrem politisk hemvist.
Nummer 5 satte fokus på ”yttrandefriheten”. Här reddes ut vad som är censur och var
yttrandefrihetens gränser går. Om ”muhammedfilmen”; Belarus; Ungern; internets hotade frihet.
Även om fosforkrisen och Sofi Oksanen och läsarna fick möta ”vanliga” amerikaner i krisens
USA inför valet.
Nummer 6 var som traditionellt Ordfronts litterära magasin OLM. Redaktionen slog ett slag för
att det visst spelar roll VAD man läser, inte bara ATT man läser. Om ”misärlitteratur” och
erotiska superbestsellers. Om Göran Sonnevi. Stor kartläggning – med grafik – av den svenska
bokens väg från författare till läsare. Om den vikande läsningen bland skolelever och krisen bland
skolbiblioteken. Om koloniala och postkoloniala serier. Julsaga av Anna Ringberg.
Utåtriktad verksamhet
Tillsammans med Ordfront förlag, föreningen och Demokratiakademien hade Ordfront magasin
ett tält för information, försäljning och medlemsvärvning på Peace&Love-festivalen i Borlänge i
slutet av juni. Tack vare inbjudan och delfinansiering av festivalen kunde detta ske. Tre
välbesökta seminarier hölls och OM deltog även i en debatt arrangerad av festivalen.
Magasinet och föreningen fick utrymme i MR-dagarnas och förlagets bås under bokmässan i
Göteborg där viss värvning men framförallt nätverkande pågick.
I samband med utgivningen av OM Nr 4 anordnades tillsammans med tidskriften Effekt ett
omtyckt seminarium om vägen ur klimatångesten.
Hemsidan
I september började journalisten Magnus Säll arbetsträning på OM och var framförallt ansvarig
för magasinets aktiviteter på nätet. Ett arbete för att uppgradera och snygga till bloggen ”Omline
magasin” vidtog och gick raskt framåt. Bloggen tillsammans med OM:s Facebooksida fick snart
tusentals besökare. En strävan är att göra framför allt bloggen så ”medlemsvärvarvänlig” som
möjlig.
Redaktionsråd
I början av året hölls ett möte med ett redaktionsråd. Ett något omstöpt började ta form mot
slutet av året.

Mänskliga Rättighetsdagarna
2012 genomfördes Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången i Göteborg och Svenska
Mässan. Temat för konferensen var ”Vem har rätt till rättigheter?” och handlade om glappet
mellan de universella rättigheter vi har på pappret och hur rättigheterna förverkligas i praktiken.
Det blev en diskussion om ojämlikhet i resurser, makt och förutsättningar att få sina rättigheter
tillgodosedda.

Under konferensen togs rättvise- och rättighetsfrågor upp ur ett både globalt och lokalt
perspektiv men även individens och civilsamhällets möjlighet att förändra och göra
skillnad. Utöver detta lyftes också som vanligt en rad andra rättighetsfrågor för att på så vis
erbjuda relevant kunskap och verktyg för alla projektets målgrupper.
Över 90 längre seminarier och mer än 50 miniseminarier genomfördes under två dagar på
Svenska Mässan. Årets MR-dagar hade dessutom det största utställartorget någonsin med ca 85
utställare som alla fans samlade på ett gemensamt torg.
På utställartorget fanns även flera interaktiva utställningar, twittervägg samt en extrascen med
program från Östgruppen och Litteraturresan/Belarus.
Huvudtalare 2012 var Richard Wilkinson, brittisk professor emeritus i social epidemiologi och
medförfattare till boken ”Jämlikhetsadnden”
En av höjdpunkterna var utdelningen av 2012 års Per Anger-pris som i år gick till Sapiyat
Magomedova, jurist från Dagestan som visat stort mod i kampen för mänskliga rättigheter.
Mänskliga Rättighetsdagarna hade ett brett kulturprogram med bland annat framträdanden av
musikensamblen New European Ensamble, Tassos Stafildes, Jaqee och Räfven. Samarbetet
med Riksteatern fortsatte och pjäsen Notes from a Babyfarm om surrogatmödraskap i Indien sattes
upp. Östra teatern spelade upp pjäsen Autist javisst!
Det totala antalet besökare som löst biljett var ca 2500. Därtill gjorde det centrala läget och det
högkvalitativa gratisprogrammet att ytterligare ett stort antal besökare, ca 700, tittade in på
utställningsområdet och tog del av de kostnadsfria miniseminarierna.
Parallellt med förberedelserna inför 2012 års Mänskliga Rättighetsdagar har kansliet också ägnat
sig åt ett mer långsiktigt planerande än tidigare år. Som ett resultat av det finns redan nu långt
framskridna samarbeten i Umeå inför 2014 års konferens där en förstudie just har avslutats. De
parallella processerna ställer högre krav på kansliet men målet är att säkra finansieringen av
verksamheten långsiktigt och också stärka kvaliteten i projektet. Utöver detta har MR-dagarna
medverkat i andra projekt under året, däribland i arbetsgruppen inför Tribunal12 som ägde rum
den 12 maj 2012.

DemokratiAkademin

Genom åren har Demokratiakademin utvecklat en rad efterfrågade material, metoder och
workshops. Den största verksamhetsutvecklingsinsatsen under 2012 genomfördes i samverkan
med Farstas kommunala högstadieskolor i Stockholm stad i projektet ”Respect your rights” där
journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius var halvtidsanställd projektledare.
Projektet finansierades med hjälp av bidrag från Ungdomsstyrelsen och uppvisade så goda
resultat att Demokratiakademin 2012 sökte och fick medel för en fortsättning av projektet,
tillsammans med Kristinehamns kommun.
Inom ramen för projektet gav Demokratiakademin ut boken ”Att bygga en demokrati i skola”,
skriven av Anna- Lena Lodenius.
www.democracy.se
Under 2012 fortsatte Demokratiakademin med stöd av organisationer i nätverket att utveckla den
internationella hemsidan www.democracy.se . Under 2012 var Åse Richard ideell koordinator av
arbetet med denna sida. Göran Hemberg har ideellt deltagit i utvecklingen av sidan.
Democracysidan har under 2012 gjorts om och uppdaterats i Wordpress.
Förstärkt samverkan
Demokratiakademins workshop ”Demokratins ABC ” hölls vid vid Teologiska högskolan den 29
aug och på ABF-huset i Stockholm den 16 mars samt den 24 oktober.

DemokratiAkademin och Föreningen Ordfront genomförde en gemensam dag i samverkan med
Mångkulturellt centrum den 9 december med rubriken: ”Tillsammans för ett inkluderande
Botkyrka.”
Under året stärkte Demokratiakademin också sin samverkan med SMoK ( Sveriges musik &
Kulturskolor), och FOLAC ( Folkbildning learning active citizenship). Båda organisationerna har
ansökt om projektmedel avsedda för olika projekt där Demokratiakademin finns med på olika
sätt, allt ifrån processledning till utbildare och handledare.
Demokratiakademin och Fonden för Mänskliga Rättigheter påbörjade under året ett
samverkansarbete med syftet att erbjuda kommuner och landsting olika
kompetensutvecklingsinsatser kring Mänskliga Rättigheter och demokrati.
Nätverket
Följande samarbetsorganisationer ingick i nätverket DemokratiAkademin 2012:
ABF, ABF Stockholm, ABF Västbergslagen, Ander & Lindström Partners AB, Centrum mot
Rasism, Diakonia, Diadem, Dramapedagogbyrån, Eva Broms Framtidsverkstäder AB, Farsta
stadsdelsförvaltning Fritiden, Forsa folkhögskola, Fritidsforum, Föreningen Ordfront,
Gubbängsskolan, Hyresgästföreningen Region Mitt, Härryda kommun, Hökarängsskolan,
Ingesunds folkhögskola, Jakobsbergs folkhögskola, Jan- Erik Boström EF, JUNIS, Kreaktiviteter,
Kristinehamns kommun, Kvickenstorpsskolan, Kyrkeruds folkhögskola, Latinamerikagrupperna,
Ljungskile folkhögskola, Fonden för Mänskliga Rättigheter, Rädda Barnen, SFHL, SIPU,
Skarpnäcks folkhögskola, Stiftelsen Skeppsholmsgården, Storytelling & Demokratiutveckling,
Teologiska högskolan och Ungdomsforum Eskilstuna kommun.
DemokratiAkademin & Mänskliga Rättighetsdagarna
Sedan sammanslagningen av MR-dagarna och DemokratiAkademin till en enhet på kansliet för
ett par år sedan har fokus satts på att säkerställa en hållbar organisation för Mänskliga
Rättighetsdagarna.
Tillsammans har man utvecklat och skapat goda förutsättningarna för att ekonomiskt kunna
genomföra Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm 2013, Umeå 2014 samt Jönköping 2016
eller 2017. DemokratiAkademin var en av tio huvudarrangörer för Mänskliga Rättighetsdagarna
2012 och anordnade tre egna seminarier. Ett om demokratiutbildning i skolorna, om svenska och
brittiska lokala myndigheters förmåga att skapa förutsättningar för unga att verka inom
demokratiska ramar, samt workshopen Demokratins ABC.
DemokratiAkademins långsiktiga samarbeten
DemokratiAkademin fortsätter aktivt att genomföra utbildningar kring demokratifrågor i
samarbete med nätverket. Dessutom genomförs skräddarsydda utbildningar för olika aktörer.
Demokratiakademin har utvecklat kurser riktade till ungdomar och vuxna där de unga haft en
aktiv del både i utformningen och i genomförandet. DemokratiAkademin stödjer bl.a.
sektorsövergripande satsningar som involverar unga, politiker, chefstjänstemän, lärare,
fritidspersonal och föreningsaktiva. Några exempel på långsiktiga samarbeten följer nedan:
Under våren 2012 fortsatte arbetet på Farstas högstadieskolor med huvuduppdraget att främja
demokrati i skolan genom projektet Respect your rights.
Ett annat, långsiktigt skoldemokratiutvecklingsuppdrag fortsatte hösten 2012, även om det arbete
som bedrevs med pengar från Ungdomsstyrelsen var avslutat.
DemokratiAkademin har under tre år verkat som utbildare, processhandledare och stöttat
referensgruppen i ett projekt lett av Fritidsforum, finansierat med stöd från Allmänna
Arvsfonden och under 2012 avslutades projektets tredje år. Projektet var nationellt med sex

deltagande projektgårdar och lokala ungdomsföreningar. Målet, som var att öka ungas
delaktighet, empowerment, samt ge både unga och personalen på mötesplatsen verktyg att
omsätta demokratins teorier i praktiken, uppfylldes med råge. Demokratiakademin har under året
samverkat med Fritidsforum i flera andra projekt som exempelvis ”Unga leder Unga”, ”Den nya
fritidsledarollen- den kompetenta ledaren” Ungas mötesplatser och ”Ung och nyfiken på
förening”.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings resursenhet genomförde under 2012 ett projekt där
DemokratiAkademin var processledare och utbildare i kombination med externa föreläsare i olika
moment. Projektet resulterade i framtagandet av en modell utifrån vilken man kan arbeta för att
ge alla barn goda och likvärdiga möjligheter att växa och utvecklas till fria och trygga individer
oavsett social och kulturell bakgrund.
DemokratiAkademin var under året inbjuden av Ålands Landskapsregering för att tillsammans
med Ålands Ungdomskonsulent ta fram de framgångsfaktorer som behöver utvecklas för att
skapa hållbara strukturer och god kvalitet i demokratiarbetet för, av och med unga på Åland.
Arbetet har bland annat handlat om att implementera Ålands ungdomspolitiska program.
Demokratiakademins personal agerade under året processledare vid den årliga
Institutionskonferensen för Institutionen för data & systemvetenskap (DSV), Stockholms
universitet samt vid det uppföljnings- och fördjupningsarbete som sedan följde.
Korta uppdrag
Några av de korta uppdrag som Demokratiakademin genomförde under året var:
Kompetensutveckling för Lokstallarnas fritidsledare i Katrineholm.
Utvecklingsdag för fritidsgårdsverksamheten i Borlänge.
Utbildning för unga i demokrati och metodutveckling för framgångsrikt ledarskap i Härryda.
Demokratiutveckling för hyresgästföreningarnas styrelser i region Mitt.
Demokratidag i Haninge.
Utbildning i inflytande och delaktighet för Enheten Unga och Fritid i Sundbyberg.
Utbildning för kulturcoacher i Stockholms stad.
Utåtriktad verksamhet
DemokratiAkademin har under året deltagit på olika konferenser och events för att synliggöra
vårt arbete. Demokratiakademin har bland annat deltagit i SKL:s Demokratidag, SKL:s
Medborgardialog för unga, Democracy, Inclusion and youth, Peace and Love, EPYW Ukraina,
Nationella nätverket för ungas inflytande och Ungdomsstyrelsens rikskonferens.
Demokratiakademins aktiva frilansande medarbetare var under 2012 framförallt Eva RestrephoAhrén, Sverre Dahlstedt och Hanna Hansson.

Medarbetare hos föreningen Ordfront under 2012
Johan Berggren, Marianne Steinsaphir, Annika Hallman, Lena Gustafsson*, Kristoffer Nylén*,
Eva Jais, Pirjo Migou Skarbrandt*, Caroline Matsson, Anette Dahlqvist, Anki Wetterhall*, Malin
Slätis, Leif Ericsson, Jennifer Jerez*, Jouni Peura*, Anna Wigenmark, Anna-Lena Lodenius*,
Sofia Zachrisson, Nina Ahlen, Magnus Säll och Sofia Lindström.
www.ordfront.se
www.mrdagarna.se

www.omlinemagasin.se
www.demokratakademin.se
www.democracy.se
*Slutade under året

