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Nytt initiativ samlar minnen från etniska minoriteter 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland vill nu aktivt hjälpa 

föreningar bildade av och för människor med utländsk bakgrund/ 

nya svenskar att sköta och bevara sina arkiv 

IFA – Inkludera fler i arkiven, är ett nytt initiativ av Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland. 

Syftet med projektet är att bredda arkivets samlingar av material med fokus på föreningar 

startade för eller av etniska minoriteter i Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 

När en av Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands vänner, fotografen Claes Meurling, gick 

bort för fyra år sedan, gjorde han arkivet till en av sina arvingar. Detta har möjliggjort 

projektet inom ett område som Föreningsarkivet länge velat satsa på. 

IFA projektet ska aktivt nå ut till föreningar som startats av grupper med rötter utanför 

Sverige, dokumentera deras verksamhet, erbjuda hjälp med arkivering och bjuda in aktiva 

föreningar till medlemskap i Föreningsarkivet. 

Alla typer av föreningar är av intresse: aktiva, nedlagda, nya och informella föreningar, 

ekonomiska såväl som ideella föreningar med alla typer av verksamheter som antingen 

baseras, grundades eller bedriver verksamhet i någon av Föreningsarkivets sex 

upptagningskommuner. 

Föreningar kan kontakta Arif Naqvi via mejl på arif.naqvi@molndal.se. 

”Föreningslivet har varit en viktig ingång för mig till det svenska samhället. Man vill bidra 

till ens nya hembygd och lär känna andra som delar ens intresse. När jag blev aktiv i 

föreningar lärde jag mig mycket om hur det svenska samhället fungerar, samt att jag kunde 

bidra med att dela mina erfarenheter och ibland annorlunda syn på frågor. Ett annat sätt att 

Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland 

Kvarnbygatan 12, 431 34 Mölndal 

foreningsarkivet@molndal.se. Tel: 031 27 25 59 
  

mailto:jonas.andersson@molndal.se


bidra till civilsamhället är att skapa möjligheter för nya svenskar att känna sig trygga och 

välkomna i ett nytt land genom att bilda föreningar som värderar och förstå den egna 

kulturen.” 

Arif Naqvi, IFA projektledare. 

”Eftersom föreningsarkiv är civilsamhällets minne, är det en viktig uppgift för oss att vara 

medvetna om luckor i arkivbestånd och fylla i dem innan materialet försvinner för alltid. Det 

är också viktig att vi inte bidrar till marginaliseringen av mindre samhällsgrupper omedvetet 

samt kan vara självkritiska när vi upptäcker sådana döda vinklar.” 

Kaisa Blank Nordmark, Föreningsarkivet i Sydvästra Götalands ordförande. 

Vidare pressmaterial finns på http://foreningsarkivet-svg.se/pressrum 

 

 
Fakta om Föreningsarkiv: 

 

• Föreningsarkiv samlar och bevarar arkiv från föreningar och organisationer; politiska, 

fackliga, idrott, bildning; ekonomiska. religiösa; nykterhet, övriga, samt personarkiv. 

Vissa tar även emot företagsarkiv. Syftet är att göra deras arkiv tillgängliga för samhället. 

• Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland (FASVG) är ett av drygt 80 föreningsarkiv i 

Sverige med uppdrag att samla in, ordna, förteckna och bevara arkivhandlingar från 

föreningar. 

• FASVG är en ideell förening som finansieras av Staten, Västra Götalandsregion, 

upptagningskommunerna och medlemsavgifter. 

• Vårt upptagningsområden omfattar Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö. 

• Arkivet består av två verksamheter Föreningsarkivet (som bevarar arkiv från föreningar 

och organisationer) och Industrihistoriskt Arkiv (som bevarar företagsarkiv). 

Fakta om projektet: 

• IFA projektet började i mars 2021 och fortsätter fram till februari 2022. 

• Innan projektets start hade Föreningsarkivet endast 5 arkivbildare som bildats av grupper 

med rötter utanför Sverige. 

• Projektets mål är delvis att fördubbla antalet arkivbildare med rötter utanför Sverige, 

delvis att skapa långsiktiga goda relationer mellan Arkivet och invandrarföreningar. 
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