100 % kamp – Sveriges historia
en vandringsutställning från Regionmuseet Kristianstad

Utställningen 100 % kamp – Sveriges historia berättar om människor som kämpar för
att få rätt att leva livet fullt ut i ett jämlikt Sverige.
Genom teman som rätten till kroppen, rätten till vardag och reaktioner mot rättigheter
skildras rättighetskamper i det förflutna och i samtiden; kampen för att få leva, bo,
arbeta, älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor, sexuell läggning, tro, kön eller
ursprung. I utställningen berättas om vad avsaknaden av rättigheter kan innebära för
människor liv.
100 % kamp – Sveriges historia skildrar rättigheternas grundläggande betydelse för
ett demokratiskt samhälle, undersöker vad som händer när rättigheter tas för givna,
gestaltar att rättigheter inte kommit till av sig själv utan genom att människor agerat
och kämpat. Här ges plats till dem som arbetar för allas rösträtt, för rätten att kunna
bo hemma, för rätten att få bestämma över sin kropp. Rättighetskämpar presenteras.
Kan det vara just vem som helst? Du och jag?
Förutsättningar för att få visa utställningen
Spridning av utställningens budskap genom skolvisning och programaktiviteter finns
inskrivet i Regionmuseets ansökan till Postkodlotteriet, som är huvudfinansiär av
projektet. Det är därför viktigt att alla som ska visa utställningen arbetar aktivt med att
få många skolgrupper till utställningen och att programverksamhet kring

utställningens huvudfrågor arrangeras. Aktiviteter och visningar ska hållas med
största möjliga tillgänglighet i fokus. Teckenspråkstöd och syntolkning ska kunna
erbjudas vid behov.

Fakta
Utställningslokal: ca 200 m2. Utställningen går att dela upp i flera rum.
Hyra: 15 000 kronor + transportkostnad (10 m2 golvyta = ca 4 flakmeter på en
standardlastbil). Alla kostnader för en till två personers hjälp med uppsättning ingår i
priset.
Turnéplan: Visas på Regionmuseet Kristianstad t o m 12/3 2017. Västmanlands läns
museum Västerås, 23/3 2017 – 24/9 2017. Sundsvalls museum, 14/10 2017 – 14/1
2018. Historiska museet, 27/1 2018 – 6/1 2019. Ledig för bokning från 19/1 2019.
Lärarhandledning finns framtagen av Forum för levande historia.
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100 % kamp – Sveriges historia är ett samarbete mellan Regionmuseet Kristianstad,
Västmanlands läns museum, Statens Historiska museum, Sundsvalls museum och
Forum för levande historia.
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