
Organisationens interna åtagande 

Att hålla diskussionen ständigt levande för vem och vilka vi arkiverar handlingar. Att arbeta 
öppet, inkluderande och välkomnande. Att ständigt söka material och handlingar från 
samhällets breda spektrum av föreningar och företag. Uppmuntra forskning, 
uppsatsskrivning på alla nivåer och studiebesök. ArkivCentrum Örebro län kommer under 
året att diskutera representativiteten i de artiklar som skrivs i arkivets medlemstidning 
Aktstycket samt skicka inbjudan till medlemmar och allmänhet att besöka arkivet och ta del 
av handlingarna som finns. 

 

Organisationens externa åtagande 

ArkivCentrum Örebro län ska arbeta demokratifrämjande i Hela länet: genom rådgivning till 
föreningar och företag, samordnande roll för länets enskilda arkiv, utveckla det digitala 
klassrummet på webben, agera kursledare i studiecirklar, artiklar som speglar hela länet i 
tidskriften Aktstycket, hålla föreläsningar på olika håll i länet, finnas och synas i de lokala 
arkiven runt om i länet. 

Barn och unga: digitala klassrummet på webben, med arkivpedagogik, visningar och 
studiebesök, med den nya teknikens hjälp nå ut med diskussioner om källkritik rakt in i 
klassrummet, att via fritids nå barn för att läsa handskrift - en försvinnande kunskap i de 
yngre generationerna. 

Språklig och etnisk bakgrund: ordna teckenspråkiga visningar, producera teckenspråkiga 
kulturhistoriska filmer för webben, lyfta fram de dövas historia genom arkivmaterial, ordna 
historiefritids och öva ord, uttryck och handskrift. 

 

Organisationens kommunikativa åtagande 

ArkivCentrum Örebro län ska fortsätta kommunicera att arkivet alltid är öppet för forskning, 
för besök och rådgivning. Att fortsätta hålla generösa öppettider för allmänheten. Att arkivet 
vänder sig till alla. Att arkivet är en samhällsfunktion och en grund för demokratin.   Ett 
källkritiskt förhållningssätt är avgörande för varje rättsstat. Utan arkiv, där källan bevaras, 
finns ingen garanti för att det som sägs stämmer och det går inte heller att kontrollera. 
Rätten till insyn, rätten till tillgång på allmän handling är en demokratisk grundfråga.    

Under året kommer demokratins 100-årsjubileum att uppmärksammas på årsstämman med 
föredrag kring arkiv och demokrati. I medlemstidningen Aktstycket kommer artiklar om 100 
år av demokratiarbete i länet finnas, bland annat om rösträtten. Artiklarna kommer att 
kommuniceras i tryckt form samt på hemsida och i sociala medier. På Arkivens Dag kommer 
temat "Röster i arkiven" att styras till demokrati. Arkivet planerar att använda 
hembygdsföreningars material kring rösträttsarbetet i bygderna, samt material från Vita 
Bandet som engagerade kvinnor att kämpa för rösträtten. 
 



 
Om aktören  

ArkivCentrum Örebro län är en av Örebro läns kulturarvsinstitutioner. En ideell förening med uppdrag att 
bevara och tillgängliggöra källorna till den enskilda sektorns historia i Örebro län. Det vill säga föreningarnas, 
företagens, gårdarnas och de enskilda människornas historia. Dessutom ska ArkivCentrum ge råd och service i 
arkivfrågor och vara ett nav för den lokalhistoriska verksamheten i länet. Sammantaget finns handlingar 
samlade från 5144 föreningar, 818 företag och 343 stiftelser och personer i länet, omfattande totalt 5909 
hyllmeter. 

 


