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Förslag till plan för fas 1 av  
projektet Folkets kulturfront1 

 

 

Uppdraget 

FiB/K:s stämma 24 april 2021 beslutade att följande tillägg skulle göras i styrelsens förslag till 

handlingsplan: 

Jubileumsåret bör utnyttjas till att undersöka möjligheterna till att förnya FiB/K, bryta ny mark och 

börja bygga en vitaliserad och bred "folkets kulturfront", stark nog att på sikt förändra dagens 

eländiga medie- och kulturklimat och bryta överhetens makt över tänkandet. En arbetsgrupp tillsätts 

skyndsamt med uppgift att fram ett förslag om hur detta skulle kunna gå till så att beslut kan tas 

senast på nästa års stämma. Senast till midsommar 2021 ska arbetsgruppen för styrelsens 

godkännande presentera en plan för sitt arbete. 

Uppdraget innebär alltså att utreda förutsättningarna för någon form av nysatsning. Om 

förutsättningarna bedöms goda vidtar sedan själva genomförandet (=fas 2).  

Styrelsens första möte efter midsommar äger rum 31 augusti. Arbetsgruppen fick därför förlängd 

tidsfrist till mitten av augusti med att ta fram denna plan för det fortsatta arbetet. 

 

Motiv och syfte – Varför förnyelse och breddning? 

I en värld … 

… där den imperialistiska epok som tog sin början för 500 år sedan tycks gå mot sitt slut och kampen 

mellan Väst och Öst hårdnar, liksom mellan ett allt mer pressad USA-imperium och folken i Syd;  

… där USA-imperialismen kämpar för att hålla sig kvar som herre på täppan med hybridkrigets alla 

medel – militära, ekonomiska, juridiska och inte minst propagandistiska – utan respekt för folkrätten; 

… där kapitalismens rovdrift på naturen har nått sådan nivå att många av de planetära gränserna är 

på väg att överskridas och grundvalarna för den mänskliga civilisationen därmed hotas; 

… där fattiga länder inte kan utvecklas på sina egna villkor utan är fångna i multinationella företags 

ordning, och där människor från dessa länder idag tvingas riskera sina liv i jakten efter arbete under 

riskfyllda resor över haven och bevakade murar; 

… där också motståndet mot både imperialismen och rovdriften på naturen spirar; 

i ett Sverige … 

… som övergett sin traditionella alliansfrihet och fredspolitik och i praktiken anslutit sig till Nato; 

… där välfärdssamhället i rask takt har nedmonterats och sålts ut och klassklyftorna ökar, och där – 

som en följd av detta – främlingsfientlighet, terrorism, och i övrigt auktoritära och odemokratiska 

rörelser breder ut sig i brist på vettiga politiska alternativ; 

… där yttrande- och tryckfriheten återigen hotas, nu senast genom förslag att kriminalisera vissa 

åsikter; 

… där det också finns en lång rad föreningar och initiativ som kämpar för att främja folkets kultur och 

värna folkets intressen, bekämpa missförhållanden och för en annan tingens ordning.  

 

1 Folkets kulturfront är ett arbetsnamn som kan komma att ändras. 



  
 

har vi ett kultur- och medieklimat … 

… som präglas av att överheten har tolkningsföreträdet på verkligheten och herraväldet över 

tänkandet (”stiftar själva tankelagarna” som Strindberg skrev) i än högre grad än när FiB/K startades;  

… där individualismen – den personliga strävan att ”satsa på dig själv” – nästan helt ersatt den 

kollektiva kamp för gemensamma intressen som var folkrörelsernas ideal; 

… där vi matas med en sällsynt ensidig och snedvriden - ofta förljugen - bild av det som händer och 

sker, särskilt på den internationella arenan;   

… där journalistiken urholkats i takt med att mediabranschen blivit allt mer dominerad av ytterst få 

storbolag och tidigare rörelseägda tidningar lagts ned eller köpts upp av dessa storbolag; 

… där obekväma åsikter censureras på sociala media som kontrolleras av en knapp handfull 

multinationella jättar (”Big tech”);  

… där spänstig politisk och intellektuell analys och debatt lyser med sin frånvaro, liksom bilder och 

berättelser om folkets vardag och kamp; 

… men där internet och det ”distribuerade nätverket” som organisationsform också skapar helt nya 

möjligheter för kampen om tänkandet jämfört med när FiB/K startades. (Se Pål Steigans artikel Hur 

kan vi bekämpa den totalitära offensiven? på lindelof.nu) 

och en Folket i Bild/Kulturfront … 

…  som mot alla odds levt i 50 år men som nu inte når ut mer än till en mycket liten krets. 

 

Folket i Bild/Kulturfront – både tidningen och föreningen - har under många år med nöd och näppe 

lyckats överleva. Antalet prenumeranter har under de senaste 20 åren legat under 1500, med en 

minskande trend de senaste åren. Medelåldern är hög bland föreningens numera endast några 

hundratal medlemmar. En förnyelse och breddning är nödvändig, annars dör FiB/K inom några få år.  

Folket, som under 1900-talet i kamp mot överheten till stor del byggde landet via de för Sverige 

tämligen unika folkrörelserna, är idag både politiskt och intellektuellt kraftigt försvagat. 

Folkbildningen, som med sina studiecirklar var så viktig för att skapa upplysta och medvetna 

människor som kunde agera kollektivt, har till stor del reducerats till kursverksamhet. Vi lever i en tid 

av dimridåer, ideologisk sörja och passivisering.  

Av dessa skäl behövs nu en stark och slagkraftig ”folkets kulturfront” mer än någonsin. Det vill säga 

en motståndsrörelse som med ord, bild, musik, teater, film och folkbildning som vapen kan stå 

propagandan emot, skingra dimridåerna och ingjuta mod och styrka. En rörelse där de journalister, 

konstnärer och intellektuella som tar sin uppgift på allvar kan förenas med folket och ”den lilla 

människan” och spegla verkligheten ur folkets perspektiv, lyfta fram positiva exempel på folkens 

motståndskamp och visa på alternativ till den rådande oordningen. Det är dags för en renässans för 

folkrörelsernas grundtanke att utan kollektivet står man sig slätt. 

En folkets kulturfront kan och bör inte vara en enda monolitiskt enhetlig organisation, utan en brokig 

skara sammanslutningar och enskilda i ett samverkande nätverk där de olika delarna har olika 

karaktär och inriktning på sin verksamhet, men som alla på ett eller annat sätt står på folkets sida i 

dess kamp för en bättre värld och tillvaro. Bara i en sådan omgivande ”mylla” kan FiB/K frodas.  

Syftet med denna fas av projektet är  

att klargöra förutsättningarna för att skapa en bred och slagkraftig ”folkets kulturfront” 

att föreslå hur bygget av den bör gå till, och  

att föreslå hur FiB/K bör utvecklas inom ramen för kulturfronten. 

 

https://www.lindelof.nu/hur-kan-vi-bekampa-den-totalitara-offensiven/
https://www.lindelof.nu/hur-kan-vi-bekampa-den-totalitara-offensiven/


  
 

Målbild – Vad ska satsningen leda till? 

Vad vi vill uppnå med ”folkets kulturfront” måste diskuteras mer ingående under projektets gång och 

med personer utanför vår egen krets. För att underlätta den fortsatta diskussionen om vartåt vi bör 

sträva anges här ändå en preliminär målbild. 

Det långsiktiga målet – visionen – framgår av stämmans uppdrag: ”En vitaliserad och bred ’folkets 

kulturfront’, stark nog att på sikt förändra dagens eländiga medie- och kulturklimat och bryta över-

hetens makt över tänkandet”. Med den visionen i sikte är de mer konkreta, men preliminära, målen: 

Senast vid årsskiftet 2022/23 finns 

1. Ett nätverk av samarbetande men självständiga organisationer och enskilda som på olika sätt 

kämpar för folkets intressen och rättigheter, för fred och en världsordning baserad på 

folkrätt och nationellt självbestämmande, eller för ett samhällssystem som är så ordnat att 

alla människor kan leva ett gott liv inom gränserna för vad naturen klarar av. Det är detta 

nätverk vi avser med Folkets kulturfront. 

2. En webbportal/webbtidning som är nätverkets gemensamma medieplattform och ett viktigt 

forum i samhällsdebatten. Den tjänar som ”skyltfönster” för de som ingår i nätverket. Här 

kan de presentera sig, ha sina egna sidor och/eller länka till egna sajter. Den är också en 

journalistisk produkt med daglig bevakning av händelser i Sverige såväl som i världen i övrigt, 

reportage, kommentarer och analyser, essäer, kulturmaterial, med mera. Den har en 

professionell och avlönad redaktion. Skriftställare, författare, fotografer, konstnärer och 

andra som lever på sitt arbete får hederligt betalt för publicerade bidrag, och medverkar 

därför gärna. I webbtidningen finns också översatta artiklar av internationellt framstående 

journalister och andra publicister, inte minst från konfliktzoner och från länder i globala Syd 

och Öst2. Lokala och regionala nätverk och grupper kan fungera som lokalredaktioner med 

egna sidor i portalen/tidningen.  

Inom tre år, och därefter årligen återkommande, genomförs  

3. Ett nationellt evenemang/manifestation, av typen World Social Forum, Almedalsvecka, 

Pridefestival.  

 

Projektmål – Vad ska åstadkommas i fas 1? 

Projektet ska senast 31 mars 2022 till styrelsen överlämna  

1. Ett prospekt3 som är lockande och kan användas för att rekrytera och säkerställa finansiering 

och som innehåller 

a. Förslag till uppropstext 

b. Idéskiss till gemensam webbtidning/webbportal, inklusive plattform/ändamål och 

organisationen bakom den (samarbetsformer, styrning, redaktion, o.d.) 

c. Förslag angående FiB/K:s roll i den bredare rörelsen och vår tidnings framtid. 

d. Förslag till ”affärsplan” (finansiering, marknadsföring, m.m.)  

e. Genomförandeplan 

 

2 Syd är ungefär lika med utvecklingsländerna eller det som förr kallades tredje världen. Öst är de länder som 
varken tillhör Syd eller de rika länderna i Väst, med Kina och Ryssland i spetsen. 
3 Ett prospekt är en broschyr, häfte eller liknande handling som i koncis och lättfattlig form presenterar en idé 
och som lockar folk att stödja förverkligandet av idén. Kan i vårt fall sägas motsvara det provnummer som gavs 
ut inför FiB/Ks start 1971. 



  
 

2. En lista på tillräckligt många sammanslutningar och enskilda personer utanför vår egen krets 

som ställer sig bakom prospektet, för att det med stor sannolikhet ska kunna bli 

framgångsrikt.  

 

Målgrupp – Vilka ska vi vända oss till? 

FiB/K vände sig ursprungligen i grund och botten till hela folket, men framför allt ”det läsande och 

skrivande svenska folket”. Det är också dem vi i slutändan vill nå med satsningen  

Satsningens direkta målgrupp är de som bör kunna tillhöra Folkets kulturfront och/eller nyttja 

webbportalen som skyltfönster, och som projektet således ska försöka få med på idén. Hit hör: 

• Kulturorganisationer, t.ex. litterära sällskap, musik- dans- och teaterföreningar, Förr och Nu. 

• Solidaritetsorganisationer, d.v.s. föreningar och nätverk som ägnar sig åt opinionsarbete mot 

imperialismens härjningar runt om i världen, och/eller för solidaritet med folk som kämpar 

för fred och frihet i sina länder, t.ex. Palestinagrupperna, Iraksolidaritet och Svensk-kubanska 

föreningen. 

• Partipolitiskt oberoende politiska organisationer som verkar för fred, för svensk alliansfrihet, 

eller för att Sverige ska kunna föra en självständig politik i folkets intresse, t.ex. Nätverket 

Folk och fred, Nej till Nato och Folkrörelsen Nej till EU.  

• Partipolitiskt oberoende politiska föreningar som på olika sätt arbetar för ett solidariskt 

samhälle, för jämlikhet, mot privatisering av den offentliga sektorn, för kollektiva lösningar 

framför privata, etc, t.ex. Vi som bygger landet, Nätverket Gemensam välfärd, Katalys och 

många av de gamla folkrörelserna. 

• Miljö- och klimatrörelsens organisationer och nätverk, t.ex. Fridays for future, 

Naturskyddsföreningen och Jordens vänner. 

• Enskilda kulturpersonligheter och intellektuella, t.ex. Åsa Lindeborg, Kajsa Ekis Ekman och 

Göran Greider 

I fas 1 försöker vi framför allt rekrytera en mindre kärntrupp av de som mest självklart borde kunna 

nappa på idén, och medverka i utformandet av prospektet. 

I bilaga 1 ges fler exempel på organisationer och enskilda som borde kunna ingå i Folkets kulturfront 

och användas som inspirationskälla i arbetsmoment 3 (se nedan under Genomförande – Hur gå till 

väga?). Den är ganska lång men på intet sätt fullständig.  

Politiska partier kan vara samarbetspartner i konkreta frågor och vid konkreta evenemang, särskilt 

lokalt, men de bör inte räknas som presumtiva ”medlemmar” i Folkets kulturfront, som bör vara 

partipolitiskt obunden. 

 

Genomförande – Hur gå till väga?  

Projektarbetet består av följande fyra huvudmoment, som delvis kan löpa parallellt: 

1. Planera och genomföra en FiB-intern konferens i syfte att förankra förnyelseprojektet i 

föreningen. Kan förslagsvis genomföras som en del i den föreningskonferens som styrelsen 

redan planerar under hösten 2021 (eventuellt som tvådagarskonferens). Till konferensen bör 

ett par tre externa inledare bjudas in som kan belysa frågorna på ett sätt som stimulerar en 

konstruktiv diskussion. Det bör vara korta inledningar (15–20 min) och gott om tid för 



  
 

diskussion. I förberedelserna ingår att ta fram ett diskussionsmaterial, t.ex. i form av 

skissartade prospektidéer eller ett antal knäckfrågor. Klart till 31 oktober. 

2. Ta fram ett par tre preliminära prospektidéer med utkast till uppropstext, webblösning och 

FiB/K:s roll och karaktär. Görs utifrån diskussionerna på föreningskonferensen. Klart till 31 

december. 

3. Planera, rekrytera till och genomföra en extern konferens – eventuellt en tvådagars 

helgkonferens – kring de preliminära prospektidéerna, med syftet att diskutera för- och 

nackdelar med dem och vilket som har störst förutsättningar att bli framgångsrikt, samt att 

ge vägledning för hur det slutliga prospektet ska utformas. Till konferensen bjuds in 

organisationer och enskilda som vi hoppas vill ingå i Folkets kulturfront, i första hand 

tänkbara medverkande i den kärntrupp som nämns ovan. Klart till 15 februari. Rekryteringen 

kan påbörjas innan moment 2 är klart.  

4. Färdigställa ett slutligt prospektförslag, inklusive affärsplan och genomförandeplan, och 

sammanställa listan på de sammanslutningar och enskilda som ställer sig bakom 

prospektförslaget. Klart till 31/3. (Innehållsmässigt, så det kan skickas ut med 

stämmohandlingarna. Ett layoutat material kan presenteras på stämman.) 

 

Projektorganisation 

En projektgrupp utses av styrelsen för att genomföra fas 1 fram till stämman. Den kan bestå av de 

personer som tagit fram projektplanen, men kan behöva kompletteras med andra personer efter 

hand, så att där om möjligt ingår  

- personer som är bra på att anordna konferenser  

- personer som är bra på att kontakta och övertyga personer/representanter utanför vår egen krets 

som vi tror kan vara intresserade av idén och som bör vara med på den externa konferensen 

- personer med sakkunskap när det gäller webbtidning/webbdesign, marknadsföring och att upprätta 

affärsplaner/crowdfunding. 

I takt med att vi får napp i rekryteringen till konferensen (moment 3) bör även icke-fibbare kunna 

adjungeras till projektgruppen. 

FiB/Ks styrelse fungerar som styrgrupp dit eventuella problem och principiellt viktiga beslut 

hänskjuts och dit läget i projektet rapporteras regelbundet.  

 

 

Christer Carneby  Eva Wernlid Hans-Christian Weinhold 

 

P-O Tellander Pål Karlsson 

 

  



  
 

Bilaga 1 

Intressentlista 
Exempel på sammanslutningar och enskilda personer som borde kunna ingå i en ny kulturfront och 

således kontaktas i arbetet med nysatsningen. Kompletteras efter hand. 

Organisationer m.m. 

Kulturorganisationer 

Litterära sällskap, såsom 

• Dan Andersson sällskapet 

• Verner Aspenström sällskapet 

• Lars Ahlin sällskapet 

• Stig Dagermansällskapet 

• Sällskapet Tage Danielsson vänner 

• Sällskapet Per Anders Fogelströms vänner 

• Sällskapet Helga Henschens vänner 

• Ellen Key-sällskapet 

• Martin Koch sällskapet 

• Hans Lidman-sällskapet 

• Sara Lidman-sällskapet 

• Astrid Lindgren-sällskapet 

• Ivar Lo-sällskapet 

• Harry Martinsson-sällskapet 

• Jan Myrdal sällskapet 

• Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse 

• Sällskapet Moas vänner 

• Vilhelm Moberg sällskapet 

• Ruben Nilsson-sällskapet 

• Bernhard Nordh Sällskapet 

• Ludvig Nordström Sällskapet 

• Stig Sjödin sällskapet 

• Strindbergsällskapet 

• Albert Viksten sällskapet 

• Elin Wägner-sällskapet 

• Karl Östman-sällskapet 

Teaterförbund, t.ex. 

• Amatörteaterns riksförbund 

Dans och musik, t.ex 

• Falufolk Musik & Dans 

• Svenska dansbandsveckan 

• Euskefeurat  

• Falu Fredskör 

Övriga kulturorganisationer 

• Förr och nu 



  
 

• Blankspot 

• Tankarnas trädgård i Växjö 

Solidaritetsorganisationer 
• Iraksolidaritet 

• Syriensolidaritet 

• Palestinagrupperna 

• Svensk-kubanska 

• Afrikagrupperna 

• Venezuelanätverket 

Partipolitiskt oberoende politiska föreningar 

Föreningar som verkar för fred, alliansfrihet eller ett självständigt Sverige 

• Folkrörelsen Nej till EU 

• Nej till Nato 

• Alliansfrihet.se 

• Nätverket Folk och fred 

• Kvinnor för fred 

• Kulturföreningen Vargen i Hedemora 

• Aktivister för fred 

• Fredsrörelsen på Orust 

• FN-föreningar t ex i Falun 

• Distrikt inom Svenska FN-förbundet som t ex Daladistriktet 

Föreningar som verkar för en för ett solidariskt samhälle, för jämlikhet, mot privatisering av 

den offentliga sektorn, för kollektiva lösningar framför privata, etc 

• Vi som bygger landet 

• Kulturföreningen Vargen i Hedemora 

• Clarté 

• Katalys 

• Fackförbund 

• SAC 

• LO-kommittén t ex i Norberg 

• RNS 

• Gemensam välfärd 

Miljö- och klimatrörelsen  
• Fridays för future 

• Naturskyddsföreningen 

• Jordens Vänner 

• Nordbruk 

• Föreningen småbrukare i Sverige 

• Byakademien Sollefteå 

Personer 
Författare, journalister, konstnärer… 

• Åsa Linderborg 



  
 

• Göran Greider 

• Ulf Lundén 

• Kaja Ekis Ekman 

• Anna Karin Jadling-Ohlsson /Stefan Ohlsson 

• Peter Carlsson 

• Lasse Jonsson i Enviken (Black Knights) 

• Nina Björk 

• Birger Schlaug 

• Daniel Suhonen 

• Jan Öberg 

• Tord Björk 

• Patrik Paulov 

• John Lapidus 

• Gösta Bågenholm 

Partier och partiföreningar 
Tänkbara samarbetspartner i enskilda frågor eller evenemang, men som inte bör ingå i Folket 

kulturfront eftersom den bör vara partipolitiskt obunden. 

• Socialdemokraterna t ex i Norberg 

• Kommunistiska partiet 

• Vänsterpartiet t ex i Degerfors 

• Dalarnas socialistiska förening  

 

 


