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Ett projekt för att bevara civilsamhällets kulturarv visar upp bredden av 
frivilliga insatser av invandrare. 

Ett oväntat testamente efter vår vän, fotografen Claes-J Meurling, möjliggjorde ett 
experimentellt projekt för oss. Föreningsarkivet i Sydvästra Götaland har sedan 1930-talet 
uppmanat organisationer i civilsamhället att bevara sina arkiv då dessa är en del av vårt 
gemensamma kulturarv. Med bas i Mölndal har man uppdraget att samla in arkivmaterial i 6 
kommuner: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö. 

Arkivets styrelse bestämde att fylla en lucka i arkivbeståndet: invandraföreningar. Av vårt 
bestånd som består av över 1000 arkivbildare, var det endast 5 som kom från organisationer 
bildades av eller riktade mot invandrargrupper. Arkivet gav en i personalen, Arif Naqvi, 
uppgiften att ändra på detta i ett projekt på 50% under et år. ”Jag varnades att liknande projekt 
oftast hade misslyckats, så hade vi ett realistiskt mål på 5 nya arkivbildare. Projektet var mer 
för att kunna lära oss om vad föreningar upplever som hinder och hur vi skulle kunna skapa 
tillit och förståelse med sådana föreningar.” 

Vid början verkade det som att det kanske inte finns så många invandrarföreningar i vårt 
upptagningsområde. Kommunerna hade väldigt få invandraföreningar i sina föreningsregister 
och diskussioner med kommuntjänstemän identifierade kanske 35 invandraföreningar totalt. 
Då skulle det inte vara så hårt att kartlägga och kontakta de alla och förklara värdet av deras 
arkivmaterial för Föreningsarkivet. 

Så var inte fallet. Ett år senare har projektet identifierat drygt 280 föreningar (aktiva och 
nedlagda) och tredubblat antalet arkiv från invandrarföreningar med 10 nya arkivbildare. 
Dessutom hade 26 till föreningar intervjuats och dokumenterats.  

Vill du veta mer? Läs rapporten och gå till vårt pressrum https://foreningsarkivet-
svg.se/pressrum/  
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Ovan: Arif Naqvi tar emot ordförandens klubba 
och föreningens gästbok för förvaring i arkivet. 

Ovan: Arif Naqvi intervjuar Tauno Karjalainen om 
Härryda finska föreningens verksamhet och historia. 

Bilderna är tagna av Jonas Andersson, den 27:e april 2021. 

 


