Studiematerial

Källa: Stadgar och program från Skånes rösträttsförening utan år.
Ur: Arkivet från Skånes rösträttsförening. Serie: B1. Volym: B1:1
Bevarande institution: Skånes Arkivförbund

Skånes Rösträttsförening
Att Sverige idag har allmän rösträtt är något som alla ser som en självklar rättighet,
men det har dock inte alltid varit så. Enligt föreningens stadgar var Skånes
rösträttsförening en avdelning av Sveriges allmänna rösträttsförbund. Den första
rösträttsföreningen i Sverige bildades 1887 och gemensamt för samtliga var att
föreningarna arbetade för att alla myndiga män och kvinnor som försörjde sig själva
skulle ha rösträtt.
Bakgrund att ta reda på innan du börjar arbeta med studiematerialet:


Vad betyder myndig och när räknades en person som myndig i Sverige i
slutet av 1800-talet?



Hur såg Sveriges riksdag ut vid den här tiden (slutet av 1800-talet) och
vilka satt med i den?

Källa: Stadgar och program utan år.
Läs igenom stadgarna och svara därefter på följande frågor:
1. Vilka har rösträtt i Sverige vid här tiden?
2. Vilka förespråkar föreningen också ska få rösträtt?
3. På sidan 9 under rubriken Folkbildning och rösträtt tas statistik upp för hur
läskunnigheten och rösträtt ser ut i olika europeiska länder. Vad anser du är
anmärkningsvärt med dessa siffror?
4. Under stycket rättigheter och skyldigheter (sid. 10) beskrivs alla medborgares
rättigheter och skyldigheter. Vilken typ av skyldigheter trycker dokumentet på
att de som är politiskt omyndiga har?

5. Hur använder sig författaren av historien för att argumentera för allmän
rösträtt?
6. Försök tolka det sista stycket i dokumentet. Varför tror du att det finns med
och vad har Jesus med rösträtt att göra?
7. Vem är det som har skrivit dokumentet? I vilket syfte? Vilka är det egentligen
som uttalar sig angående rösträtten?
8. Tycker du att dokumentet lyckas med sin argumentation för allmän rösträtt?
Varför tycker du det? Hur tror du att motståndarna till allmän rösträtt
argumenterade?
9. I slutet av dokumentet vädjar författaren även till de personer som redan har
rösträtt att gå med i föreningen och kämpa för allmän rösträtt. Finns det
något liknande man kan jämföra med idag? Det vill säga finns det några
liknande rörelser eller frågor idag som du anser att vi alla borde lyfta och
kämpa för även om du själv har just det privilegiet?

