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1. Om lokalavdelningen
Vad är en lokalavdelning?
Lokalavdelningen företräder Republikanska föreningen i en kommun
eller annat geografiskt område. Beslut om att bilda en avdelning fattas
av Republikanska föreningens nationella styrelse, om tillräckligt många
intresserade finns.
Varför har vi lokalavdelningar?
Aktiva lokalavdelningar är en viktig del i opinionsbildningen för
republik. Lokalavdelningarna har möjlighet att synas och kampanja vid
de tillfällen monarkin blir ”synlig” på lokal nivå. Det är också livsviktigt
för alla rörelser som vill påverka opinionen att det finns människor av
kött och blod bakom parollerna – och det är lokalt som vi har
möjlighet att visa det. I en lokalavdelning kan vi också arrangera studier
och sociala aktiviteter som stärker föreningskänslan.
Vad gör en lokalavdelning?
I en lokalavdelning träffas medlemmar och ordnar aktiviteter
tillsammans. Vad man väljer att göra handlar ytterst om vad
medlemmarna vill använda sitt engagemang till. Vanliga aktiviteter är
att bedriva lokala kampanjer, arrangera studier, ordna debatter och dela
ut flygblad på stan. Det handlar om att på olika sätt sprida föreningens
budskap och att ha trevligt tillsammans samtidigt. Där det finns en
lokalförening för Unga republikaner samarbetar man med den.
Lokalavdelningen utser inte ombud till föreningens kongresser. Där har
istället varje medlem individuell närvaro- och rösträtt. Däremot kan
självklart avdelningens medlemmar till exempel skriva gemensamma

motioner om de vill det.
Formella bestämmelser
Lokalavdelningens medlemmar utser en kontaktperson som är
sammankallande inom avdelningen och håller kontakt med kansliet och
den nationella styrelsen. Avdelningen behöver inte ha årsmöten eller
välja en styrelse. Men möjligheten finns. I Republikanska föreningen
Stockholm finns till exempel ett verkställande utskott med en
ordförande. Det är fritt fram att inrätta precis vilka poster man vill – så
länge de tillsätts efter förtjänst och inte genom arv…! Om
lokalavdelningen utser en ordförande, är den personen också
kontaktperson.
I sitt arbete följer lokalavdelningen föreningens stadgar, riktlinjer för
lokalavdelningar och grafiska profil. Lokalavdelningen följer också
föreningens allmänna ställningstaganden och strategiska inriktning. En
lokalavdelning kan anta en arbetsbeskrivning eller motsvarande för det
lokala arbetet.
Kontaktpersonens uppgifter
Kontaktpersonen ska samordna lokalavdelningens arbete, ta ett
övergripande ansvar för att allting fungerar och se till att det arrangeras
regelbundna aktiviteter. Samma uppgift faller på lokalavdelningens
ordförande, i de fall en sådan finns.
Att vara kontaktperson innebär främst tre saker:
1) Att ha huvudansvaret för att se till att det pågår aktiviteter inom
lokalavdelningen.

2) Att vara tillgänglig för media. Lokal media vill ofta prata med lokala
republikaner. Om du inte vill prata med journalister kan du hänvisa till
andra medlemmar som kan ge intervjuer.
3) Att delta på nationella verksamhetskonferenser. Kontaktpersonerna
bjuds in till årliga verksamhetskonferenser. Där får man träffa andra
kontaktpersoner och diskutera strategier och kommande verksamhet.
Kontaktpersonen är också den som tar emot information från kansliet
för lokalavdelningens räkning. Det är också bra om kontaktpersonen
ingår i Messengergruppen för alla kontaktpersoner.
Finansiering
Varje lokalavdelning kan ansöka om pengar hos kansliet för att
finansiera sin verksamhet. Ansökan görs skriftligt (mejl går bra) med en
beskrivning av syftet med aktiviteten. Ansökningar ska göras i förväg.
Kontakta gärna kansliet tidigt i planeringen av arrangemang, innan
kostnader uppstår. Lokalavdelningarna får kampanjmaterial, exempelvis
flygblad och knappar, gratis.
Kontaktuppgifter till medlemmarna
Kontaktpersonen kan ta in kontaktuppgifter till de medlemmar som vill
vara aktiva och ha kontakt med dessa medlemmar. Tänk på att inte
sprida dessa uppgifter till utomstående. Kansliet hjälper gärna till med
utskick via e-post till medlemmar. Det går att be de medlemmar som
vill vara aktiva att ta kontakt med lokalavdelningen.
Hjälp från kansliet
Föreningens kansli är vanligtvis bemannat tisdagar till torsdagar under
kontorstid, då både generalsekreteraren och kampanjombudsmannen
arbetar deltid (60 procent). Kansliet kan hjälpa till med exempelvis:

-Utskick av e-post till medlemmar
-Skapa event i sociala medier
-Ta fram flygblad och affischer
-Leverera flygblad, affischer, knappar och annat kampanjmaterial
-Låna ut roll-up, projektor (datorkanon) och liknande utrustning för
seminarier
-Ge namnförslag på seminariedeltagare
-Tipsa om lämpliga kampanjdatum
-Skicka underlag för insändare och debattartiklar

2. Aktivera medlemmar
Det är viktigt att föreningen har en verksamhet som lockar medlemmar
att engagera sig. De flesta medlemmar i ideella organisationer vill kunna
påverka, lära sig saker och ingå i en gemenskap. Försök därför att skapa
aktiviteter under året som tillgodoser alla tre anledningar att engagera
sig.
Välkomna nya medlemmar
Tänk på att välkomna nya medlemmar ordentligt. Det viktigaste är inte
att berätta vad föreningen gör, utan att fråga de nya vad de är
intresserade av. Var nyfikna på nya medlemmar! Vad vill de göra? Vilka
kompetenser och erfarenheter har de som föreningen kan dra nytta av?
Se till att nya medlemmar får uppgifter direkt, men inte så många att de
skräms bort. Det ska vara okej att bara göra lite! Man ska inte behöva
känna att det är jobbigt att gå på möte för att man alltid får så många
frågor om att göra saker.
Vad vill medlemmarna göra?
Låt alla vara inblandade i att bestämma aktiviteter. Frihet skapar
engagemang! Vill du skapa engagemang hos någon är det ofta en bra
idé att låta personen själv definiera uppgiften och sedan lösa den.
Risken är stor att det inte blir precis som du tänkt, men det kanske blev
mer aktivitet i slutändan?
När ingen kommer…
Kommer det inga medlemmar på mötena? Fråga dem varför! Kansliet
kan hjälpa till med att skicka ut enkäter. Då kan man fråga vilken typ av

aktiviteter medlemmarna tycker känns meningsfulla och roliga, och vad
som skulle kunna få dem att engagera sig mer. Om era aktiviteter gång
efter annan lockar alldeles för få människor är risken stor att det är
aktiviteterna det är fel på. Klamra er inte fast vid aktiviteter som ingen
vill gå på. Testa något nytt, det värsta som kan hända är ju att ingen
kommer – men det är ju i alla fall inte förvärrat situationen!
Berätta att ni har haft kul
Fotografera flitigt när ni gör saker och lägg upp i sociala medier (men
kolla först så att det är okej med alla) eller bifoga i nästa mejlutskick.
Det är viktigare att berätta att förra mötet var roligt, än att lova att nästa
möte blir roligt – det är mer trovärdigt! Dokumentera särskilt när ni är
många och när ni har extra roligt tillsammans. Då kommer passiva
medlemmar att bli sugna på att vara med och ha lika roligt nästa gång
det är dags.

3. Hålla möte
Medlemsmöten
Alla medlemmar inom lokalavdelningens upptagningsområde bör
regelbundet bjudas in till möten för att diskutera kommande aktiviteter.
Det kan också handla om att lära sig mer om republikfrågan och att
stärka argumentationsförmågan. Ofta går det bra att låta även de som
(ännu) inte är medlemmar närvara.

Andra slags möten
Ibland kanske inte alla medlemmar är målgruppen för ett möte. Man
kan kalla till möten särskilt för nya medlemmar (i större städer). Man
kan ordna öppna möten vars huvudsyfte är att intressera nya
medlemmar. Ibland kanske man vill ha tematiska möten eller dra ihop
just de medlemmar som ska jobba med nästa kampanj. Ofta kan det
vara bra att inte vara för allmän. Om ett möte ska vara för alla, finns
det en risk att det inte blir riktigt intressant för någon. Ha olika möten
som passar olika medlemmar istället.

Man kan träffas på ett kafé eller låna eller hyra billigt hos
studieförbund, på bibliotek eller hos kommunen. Undvik att ha möte
hemma hos varandra. Det är mycket svårare för nya medlemmar att
våga komma på ett sådant möte. Tänk nytt när det gäller tider och
platser! After work en måndag? Lördag förmiddag? Lätta upp mötena
med filmvisning, frågesport eller kulturinslag. Bjud in kända
republikaner – och Republikanska föreningens ordförande,
styrelseledamöter eller kanslipersonal. Planera i god tid så ökar chansen
att ni kan få dit den ni vill.

Hur blir det ett bra möte?
Se till att alla kommer till tals och att ingen använder härskartekniker.
Säg ifrån i så fall. Diskutera hur ni vill ha mötena. Fungerar det att ha
ett avslappnat samtal, eller behövs det en mötesordförande som
fördelar ordet? Om ni har ett öppet möte där även icke-medlemmar är
välkomna, kan en bra variant vara att dela upp mötet i en offentlig del,
med till exempel ett föredrag, och en medlemsdel där man diskuterar
till exempel nästa kampanj eller andra interna saker. Tänk på att inte
prata om ”vi i Republikanska föreningen” eller förutsätt att alla känner
till föreningen om det är ett öppet möte.

Kalla aldrig till möte bara ”för att det är dags att ha ett möte”. Har ni
ingenting som behöver diskuteras, kalla inte till ett möte. Även om det
inte finns någon nedskriven dagordning, bör det alltid finnas ett tydligt
syfte med mötet. Undvik helt oförberedda ”planeringsmöten”, där ni
ska sitta och försöka komma på vad ni ska göra. Det kan lätt bli en
negativ stämning om ingen kommer på någonting. Ge istället
medlemmar i uppdrag att tänka innan mötet, att ta med sig varsin idé
eller liknande. Eller förbered en metod för hur ni ska kunna kläcka
idéer lättare på mötet.

Prata republik!
Se till att ge medlemmarna utrymme att ”prata av sig” och att faktiskt
diskutera monarki och republik. Ibland har vi så mycket formalia och
praktiska saker att avhandla att vi glömmer bort att medlemmarna har
massor på hjärtat i själva sakfrågan. Särskilt som ny medlem kan det
kännas snopet att gå från sitt första möte utan att ha fått prata om
föreningens hjärtefråga.

Bli inte interna
En bra och avslappnad stämning bygger på att alla i gruppen känner sig
säkra och bekväma i situationen, alltså inkluderade och välkomna i
gruppen. Men det kommer inte alltid av sig själv. Ibland kanske de
flesta på mötet känner varandra bra. Då kan det vara svårt att känna sig
välkommen som ny. Det kräver alltså av er att ni som redan känner
varandra tänker på att inte prata om interna saker utan att förklara vad
ni pratar om.
Planera tiden
Disponera mötestiden väl. Det blir tråkig stämning om kvällen avslutas
med att fler och fler måste gå medan diskussionen fortsätter. Med ett
tydligt avslut på mötet hinner man också repetera vad man ska göra till
nästa gång, så att alla har det klart för sig.
Variera er
Enformiga möten är tråkigt. Om ni känner att alla möten ser likadana
ut vecka in och vecka ut kan det vara bra att variera er. Ibland vill ni
kanske bara sitta runt ett bord och prata, men en annan gång vill ni
använda ett mer kreativt sätt. Ni kan till exempel prova att göra mindmaps tillsammans eller använda ett stort anteckningsblock att rita på
för att få inspiration.
Olika mötestekniker
Man kan använda sig av olika mötestekniker för att få ett mer
demokratiskt möte. Testa med en runda, där alla i tur och ordning får
säga vad den tycker i en fråga. I rundan får ingen avbryta den som
pratar eller komma med instick. Alla kommentarer som man kommer
på får man ta upp när alla har pratat. Det som sägs i rundan ska vara ett
svar på den fråga som ställdes, inte en kommentar på vad personen
innan i rundan har sagt. Det är okej att säga pass om man inte vill säga

något när det är ens tur. Man kan också testa att inleda större
diskussioner med att diskutera i mindre grupper, två eller tre personer.
Sedan berättar man för hela mötet vad man har tagit upp.
Att leda ett möte
Vem som leder mötet kan vara olika beroende på vilken sorts
sammankomst ni har. Det som är viktigt om ni har en ansvarig eller en
ordförande är att alla vet om det och att det är tydligt från början. Om
man har en mötesordförande begär man ordet genom att räcka upp
handen eller signalera på annat sätt. Mötesordföranden antecknar på en
lista så att alla får ordet i rätt ordning. Mötesordföranden måste också
vara beredd att gå in och avbryta långpratare.
Anteckningar/protokoll
Oftast är det bra om någon antecknar på mötet. På så sätt får ni en
gemensam bild av vad som hände på förra mötet och kan snabbt ta vid
på nästa möte genom att läsa föregående protokoll. Dessutom kan
personer som inte var med på mötet se vad som hände.
Anteckningarna ska innehålla en kort sammanfattning av vad ni har
gjort eller diskuterat. Om gruppen fattat beslut eller uppdragit åt någon
att göra en sak till nästa möte ska det stå med. Skicka alltid protokollen
till info@repf.se efter mötet.
Sociala aktiviteter
En bra social gemenskap uppstår inte av sig själv. Man måste jobba på
det! De sociala aktiviteterna kan vara både interna och mer öppna. Det
kan exempelvis vara en middag för de medlemmar som hjälpt till att
arrangera en offentlig debatt. Bjud på mat och dryck eller hjälps åt att
laga. Pröva att lägga in sociala delar i andra aktiviteter, som en fika
tillsammans efter att ni haft torgmöte. Variera gärna så att det blir olika

typer av sociala aktiviteter som passar olika personer. Grillkvällar,
fester, mingel, picknickar. Och fira framgångar! Tänk bara på att
föreningens pengar inte ska användas för inköp av alkohol.

4. Studier
Studier är viktigt och roligt och kan ske i många olika former. Studierna
kan ha flera olika mål: att introducera nya medlemmar till
republikfrågan, att förbereda medlemmarna inför en kampanj eller att
fördjupa sig i ett ämne som man bara tycker verkar intressant eller vill
jobba vidare med på längre sikt.
Studier på egen hand fungerar också, men kunskaperna fördjupas om
de får prövas mot andra människors olika infallsvinklar och
erfarenheter, och när argument ges och tas emot i ömsesidig respekt.
Därför är gemensamma studier viktiga. Varje medlem gör föreningen
klokare genom att tillföra sin unika kunskap i diskussionerna.
Studiecirklar
En studiecirkel bygger på att man kommer överens om texter att läsa,
gör det hemma och sedan diskuterar det man läst tillsammans.
Föreningen har tagit fram en grundläggande studiecirkel med
litteraturlista som man kan använda sig av. Arrangera gärna
studiecirklar i samarbete med ett studieförbund. Då kan ni också få
pengar till att köpa in böcker eller annat material.
ABF http://www.abf.se/
Studiefrämjandet http://www.studieframjandet.se/
NBV http://www.nbv.se/
Medborgarskolan http://www.medborgarskolan.se/
Studieförbundet Vuxenskolan http://www.sv.se/
Sensus: https://www.sensus.se/
Bilda: https://bilda.nu/

I studiecirkeln ska alla lära av varandra och av studiematerialet. Ingen
behöver vara expert eller kunna mer än de andra, men om man vill ha
stöd från ett studieförbund, måste ofta en av cirkeldeltagarna stå som
ansvarig för cirkeln. Hon eller han ska hålla kontakten med
studieförbundet, redovisa närvaron på mötena och sköta övrig
administration. Uppgiften att presentera mötets studieavsnitt och leda
diskussionen kan cirkulera bland deltagarna – att ta ansvar och känna
sig delaktig stärker studiemotivationen och självförtroendet.
Viktigast för att en studiecirkel ska bli lyckad är att alla deltagare känner
sig trygga i gruppen och att vars och ens synpunkter tas tillvara. Det
svåraste i cirkelstudier är att hålla intresset och viljan att söka kunskap
uppe. Det måste vara roligt att lära! Därför är det viktigt att det första
mötet blir positivt.
Om några få pratglada personer tenderar att dominera diskussionerna
kan ni testa att dela in er i mindre grupper. Den som leder studierna
har ett stort ansvar att uppmuntra de tystare.
Att se ett konkret resultat av sina studier ökar intresset och
motivationen. Det kan vara en insändare eller debattartikel, en
utställning, en debatt, ett torgmöte eller något annat, där den nya
kunskapen används praktiskt.
En studiecirkel bör inte vara för liten, eftersom alla inte kan komma
varje gång. Men den bör heller inte vara för stor, eftersom det ger
mindre tid åt var och en att vara aktiv, och risken ökar att fler blir
passiva. Sex–åtta deltagare är lagom. Om femton–sexton av
lokalavdelningens medlemmar vill studera samma ämne är det bättre att
göra två cirklar som sedan kan stråla samman en eller två gånger och

diskutera tillsammans. En studiecirkel kan utgå från en bok, men man
kan också plocka ihop texter från olika håll.
Andra typer av studier
Man kan vika delar av medlemsmötena till diskussion om en text som
man kommit överens om på förhand och som alla har läst. Man kan
bjuda in föreläsare, eller åka på en extern föreläsning tillsammans.
Man kan ha ett researchmöte där man sitter tillsammans och försöker
”jobba fram” kunskap i ett ämne. Man kan titta på en film som man
diskuterar. Kanske en hel kurshelg med flera olika inbjudna föreläsare?
Man kan från möte till möte bestämma tema och ge en medlem
uppgiften att inleda eller fixa en inledare till nästa gång. Temat kan vara
vad som helst som har anknytning till statsskicket. Temastudier är ett
enkelt och roligt sätt att snabbt skaffa sig kunskap i en aktuell fråga
eller på något annat område som någon av medlemmarna är intresserad
av.
Alla mer omfattande kampanjer bör föregås av någon form av studier
som stärker argumentationsförmågan när kampanjen startar. Det kan
vara extra motiverande att veta att studierna kommer att komma till
nytta!

5. Lokalt kampanjarbete
För att påverka opinionen i republikfrågan måste människor nås av
våra argument. För det mesta försöker vi hitta sätt att nå många
personer på samma gång. Att synas ute på gator och torg är ett bra sätt,
om man väljer tillfällen då man når riktigt många. Annars är det genom
olika typer av medier som vi verkligen kan kommunicera med många
samtidigt. Det behöver inte handla om att få den lokala tidningen att
skriva, samma effekt kan uppnås genom att skriva ett riktigt bra inlägg
på Facebook. Tack vare digitala medier har vi flera egna kanaler att
använda idag. För att fånga mediers intresse finns det några
grundläggande tips.
Var snabb
När det inträffar någonting har vi ofta kort tid på oss att reagera.
Republikfrågan är inte het så många gånger om året. Därför gäller det
att ta vara på tillfällena. Besök från kungafamiljen kan till exempel
inträffa med kort varsel. Var på tårna!
Omvärldsbevaka
Att få genomslag bygger på att det man gör känns aktuellt och relevant,
oavsett om målet är att få den lokala tidningen att skriva eller om man
vill få spridning på ett Facebookinlägg. Men om man inte vet vad som
är aktuellt går det aldrig att dra nytta av det aktuella. Även lokalt är det
en poäng att hålla koll på nyhetsflödet och ibland gå in och titta i
kungahusets kalender för att se om det till exempel är något lokalt
besök på gång.

Gör researchen ordentligt
Ha ett bra alternativ. Var visuella. Var slagkraftiga. Var konstruktiva.
Var roliga. Ha humor. Var kaxiga. Gör er research grundligt så att ni
har på fötterna.
När ni har en idé – ställ er frågan: brinner vi för detta? Ska vi lägga
resurser på det? Kom även ihåg att idén inte är skriven i sten utan kan
komma att förändras under tidens gång. Bestäm er inte för snabbt –
det är viktigt att det blir bra. Skärskåda kampanjidéerna ur olika
synvinklar. Håller idén? Om inte, skrota den. Det är alltid bättre att göra
ingenting än att göra någonting direkt dåligt! Bolla gärna med kansliet
eller med de andra lokalavdelningarna.
Tips på kampanjer
Historiedebatten
Har gator och platser namn efter gamla svenska envåldshärskare? Ta
fram förslag på att byta ut namnen på lokala gator och kvarter som är
uppkallade gamla monarker. Lyft fram demokratikämpar istället. Startar
en historisk debatt om förskönande av gamla monarker. Bra alternativ
bör föras fram. Kanske finns det på liknande sätt några lokala
högtider/traditioner/seder med kungligt ursprung som idag befäster en
falsk bild av den historiska monarkin? Starta (med humor)
konkurrerande högtider, ifrågasätt vilka symboler man håller levande.
Kungen på besök
Opinionsbilda i samband med kungliga besök. Följ kalendariet på
kungahuset.se. Skriv insändare om hur de kungliga bara vill göra PR för
sig själva och hur lite de har att göra med verksamheten de besöker;
dyk upp på plats med flygblad och humoristiska plakat; ta reda på

kommunala (eller andra offentliga) kostnader för besöket och ifrågasätt
dem. Arrangera alternativa, republikanska invigningar och ring media.
Knäck fjäsket
Ifrågasätt samarbeten med kungahuset från organisationer och
institutioner som verkar lokalt. Särskilt i de fall där monarkin står i
motsättning till verksamheternas syften och värdegrunder. Det är
vanligt att ha kungen eller någon annan från kungahuset som
”beskyddare” eller hedersordförande eller liknande. Väck motioner på
gräsrotsnivå inom organisationer som valt att göra det, t ex scouterna,
Röda korset, Lions. På en universitetsort kan man ifrågasätta att
kungen inviger nya institutioner och forskningscentrum.
Granska kommunen
Varför skickade x-stad en hälsning/present till prins Alexanders dop?
Ifrågasätt allt kommunalt och offentligt kungafjäsk. Kolla med
registratorn i kommunen ifall någon hälsning har skickats. Hur mycket
pengar kostade det kungliga besöket? Hur mycket pengar kostade
gåvan kommunen skickade?
Lokala riksdagsledamöter
Uppmärksamma ortens riksdagsledamöters agerande i samband med
att republikfrågan är aktuell på riksnivå. Beröm och kritisera i
insändare. Använd lokalavdelningens Facebooksida för att göra inlägg
som kräver mindre ansträngning!
Egna undersökningar
Hur många gator är uppkallade efter demokrater och hur många är
uppkallade efter despoter? Hur mycket har Republikanska föreningen
vuxit det senaste året? Hur mycket har lokala medier skrivit om
kungahuset? Vad står det i gymnasieskolans läroböcker om monarkin?

Hur många turister känner igen en bild av kungen som man håller upp
framför dem? Hur har länets riksdagsledamöter agerat i frågor om
monarki och republik de senaste fem åren? Gör undersökningarna
ärligt och noggrant, så kommer medier att nappa.
Föredrag
Arrangera föredrag, debatter och seminarier i aktuella frågor och/eller
med kända profiler. Bygg republikanska institutioner: en
återkommande föreläsningsserie, en serie pubkvällar, en talkshow. För
att ett föredrag eller en debatt ska vara opinionsbildande är det nästan
ett krav att generera medieintresse. Oftast är de som kommer på ett
föredrag redan övertygade republikaner. Då blir föredraget mest ett sätt
att stärka deras argumentationsförmåga, och kan sorteras in under
”studier”. Tänk medialt redan när ni planerar debatten. Försök haka på
någonting aktuellt. Kanske avsluta en lokal kampanj med en debatt?
Efter er granskning av kommunens fjäskande för kungahuset, ordna en
debatt mellan kommunstyrelsens ordförande och en av er.
Sverigemiddagen
I september varje år håller kungaparet en så kallad ”Sverigemiddag”,
med gäster från varje län. Ordna en alternativ middag, eller
uppmärksamma PR-tricket. Var försiktig så att det inte uppfattas som
kritik mot den som ska åka och träffa kungen från ert län.
Nätverka med andra organisationer
Vår slagkraft ökar om vi utnyttjar andra organisationers engagemang
och förtroendekapital. Arrangera debatter och seminarier tillsammans
med andra när våra ämnen korsas. Glöm inte samarbetet med Unga
republikaner.

Idétorka?
Har ni svårt att komma på vad ni vill göra kan ni kolla in de andra
lokalavdelningarnas aktiviteter, till exempel på webbplatsens
kalendarium. Titta också på vad andra föreningar på er ort gör.

6. Media

______________________________________

Se till att ha bra relationer med media. Kontakta alltid medier inför
lokala arrangemang som ni tror kan vara intressanta för andra att höra
om (var realistiska). Lär känna journalisterna, kom ihåg vad de heter.
Ring ibland, men mejla oftare – journalister brukar ogilla att bli
uppringda. Kom ihåg att media gillar det aktuella, det fyndiga, det
upprörande och det spektakulära.

Rubrik som fångar intresset

Kritisera aldrig en enskild journalist. Om ni blir arga på er lokaltidning,
kritisera tidningen i mer allmänna ordalag. Det är livsviktigt att ni har
bra relationer till enskilda journalister. Vill de inte skriva om er aktivitet
var det förmodligen ingenting personligt, utan bara att det fanns
konkurrerande uppslag som var mer intressanta. Hela världen kretsar
inte kring republikfrågan, även om vi skulle vilja det.

Sedan följer ett stycka som ger fakta och bakgrund och motiverar ytterligare
varför nyheten är intressant.

Skriva pressmeddelande
Syftet med att skicka ett pressmeddelande är att generera nyheter i
tidningar, radio eller TV. Ert pressmeddelande måste innehålla en
nyhet som det kan vara intressant för media att rapportera om. Det
behöver inte bara vara något ni själva ska göra – ni kan också skicka ett
pressmeddelande som bara är en kommentar till något som har hänt.
Se till att den lokala vinkeln är tydlig.
Texten är viktig. Grundregeln är därför att texten ska fungera att
publicera som en tidningsartikel nästan utan att skrivas om. Tänk att du
skriver en artikel som journalisten ska kunna ta direkt.
Ett pressmeddelande brukar se ut ungefär så här:

Inledande stycke som snabbt ger en bild av vilken nyhet man vill förmedla i
några meningar.
- Citat från en talesperson, säger Någon Någonsson, aktiv i Republikanska
föreningen i Någonstad.

- Ett citat till, säger Någon Någonsson.
Avslutande text som berättar kort vilka Republikanska föreningen är och
kanske länkar till mer information. Här ska också finnas kontaktpersoner med
mejl och telefonnummer, om journalisten skulle vilja ta kontakt. Ha alltid med
kontaktuppgifter till den som citeras i pressmeddelandet.

______________________________________

Skicka gärna med bilder som ni tror kan vara intressanta att publicera.
Glöm inte att formulera en rubrik på mejlet som får redaktionen att
titta på pressmeddelandet. Skicka helst pressmeddelandet från den
officiella repf-mejl som alla kontaktpersoner har.
Om media inte nappade på ett pressmeddelande om en kommande
aktivitet, kan ni skicka ett pressmeddelande om den genomförda
aktiviteten. Skriv det ungefär som tidningsreferat brukar se ut.

Bara tipsa
Ibland behöver man inte anstränga sig för att skriva ett
pressmeddelande, utan kan bara skicka ett mejl direkt till den journalist
eller nyhetschef ni tror kan vara intresserade av att skriva eller
rapportera. Om ni till exempel är säkra på att det finns ett nyhetsvärde i
det ni har, är det sällan nödvändigt att göra journalistens jobb. Genom
att ge personliga tips till bara en journalist bygger ni också upp ett bra
samarbete. Nästa gång kanske ni kontaktar någon annan. Att få en
nyhet som konkurrenterna inte har är alltid lockande för en
mediaredaktion.
Debattartiklar och insändare
Skriv insändare och debattartiklar i lokala tidningar. Följ upp lokala
kampanjer med debattartiklar. Sök gärna samarbete med andra
organisationer. Utnyttja om ni har kända profiler som medlemmar i
lokalavdelningen – be dem underteckna. Anpassa talespersonen efter
ämnet. Om ni ska kritisera att det nya högskolelaboratoriet tar namn
efter prinsessan Estelle, låt studenter och forskare stå som avsändare.
Glöm inte bort att svara på andras debattartiklar – alla debatter
behöver man inte starta själv. För fler konkreta tips, se avsnitt 11
nedan.

7. Sociala medier i
lokalavdelningens arbete
Sociala medier är ett fantastiskt verktyg för att nå ut till människor.
Varje offentligt inlägg på Facebook kan i teorin spridas till vem som
helst, till hur många som helst. Det finns många exempel på individer
som fått ett enormt genomslag i debatten bara med utgångspunkt från
ett välformulerat och vältajmat inlägg i sociala medier.
Utse en redaktör för era sociala medier-kanaler. Det är enklast om en
person ansvarar för att publicera inlägg. Däremot kan man vara flera
som tar fram innehåll till det ni publicerar. Men en person bör ha
ensamt ansvar för publiceringarna.
I de fall det inte finns någon lokal redaktör uppdateras de lokala
kanalerna av kansliet.
Facebook
Alla lokalavdelningar bör ha en offentlig Facebooksida. Facebook är
lokalavdelningens primära digitala kanal. De äldre grupper som finns
kvar är alla interna och kan användas (om man vill) för kommunikation
mellan medlemmarna.
Andra kanaler
Lokalavdelningen avgör själv vilka kanaler som det är effektivt att
använda. Instagram är ett bra komplement till Facebook. Twitter kan
vara bra i större städer, särskilt när man vill bedriva kampanjer med
anknytning till lokal politik. I de fallen finns ofta etablerade lokala

hashtags, som #08pol.
Tänk på det här när ni uppdaterar Facebooksidan
Var inte interna. Kommunicera inte med era medlemmar, eller ens med
era sympatisörer. Tänk istället att det ni skriver ska läsas av människor
som ni vill övertyga. Varje inlägg ska tålas att spridas till alla – vilket de
också, om allt klaffar, gör.
Tänk på vilka bilder ni förmedlar. Visst är det bra att visa upp
aktiviteter, men om lokalen ser halvtom ut och besökarna sitter med
mungiporna nedåt, kanske det är bättre att inte publicera någonting alls.
Om ni har ett möte med få besökare, ta bilder på föredragshållaren
eller kanske en närbild på två av besökarna i samspråk. Det är inte att
ljuga – ni väljer själva om ni vill fokusera på antalet besökare eller på
andra saker, eller hur?
Uppmana era medlemmar att interagera med sidan. Utan hjälp att
sprida inlägget kommer det att drunkna bland allt annat. Att klicka i en
reaktion och kommentera lyfter också inläggets synlighet.
Sök upp andra lokala aktörer och kommentera på deras sidor. Det
gäller framför allt lokala medier, som brukar ha livaktiga
Facebooksidor. Ni kan hjälpas åt att kommentera genom att utse flera
redaktörer för sidan. Tagga också in lokala aktörer och debattörer i era
inlägg, när det är relevant.
När ska man skriva?
Gör inlägg från era arrangemang, helst medan de pågår. Gör inlägg om
era lokala kampanjer. Dela lokala debattartiklar – det kan också vara
artiklar som motståndare har skrivit, och som ni i så fall kan skriva ett

”svar” på direkt när ni delar artikeln. Dela gärna inlägg från föreningens
centrala sida. Dela lokala nyheter och kommentera.
Gör inlägg när era lokala medlemmar deltar i Republikanska
föreningens centrala aktiviteter. Gör inlägg som bara är kommentarer
till sådant som händer lokalt.
Skriv helst inte inlägg som handlar om monarkin i allmänhet. De som
följer er sida förväntar sig en lokal vinkel.
Bilder och film
Publicera alltid en bild, även om ni bara skriver ett textinlägg. Se till att
ni har tillstånd att använda bilden. Wikimedia commons är ett bra ställe
för fria bilder. Kansliet kan hjälpa till att ta fram snygga genrebilder.
Välj ibland att filma istället för att ta bilder. Ni kan också sända live
direkt på Facebooksidan.

8. Ordna torgmöte och
flygbladsutdelning
Ibland kan man göra det enkelt: bara ställa sig på gågatan, på torget
eller i köpcentrumet och träffa folk. Självklart bör man synas de tider
då man kan vänta sig att det är särskilt mycket människor ute: på
eftermiddagar, helger eller i samband med stora lokala händelser. Det
är viktigt för just Republikanska föreningen att vi försöker visa oss vid
de tillfällen då monarkin är eller just har varit på tapeten. Det man inte
förväntar sig se, ser man inte. Ingen ser restauranger om man inte är
hungrig. Om folk har monarkin på näthinnan, kommer de att se er i
Republikanska föreningen när ni visar er på stan.
Undvik helst platser där många människor samlas men samtidigt är på
väg någon annanstans. Visserligen går det förbi tusentals människor
utanför en fotbollsarena, men de har bråttom att hinna till sina platser.
Att kampanja när det är dåligt väder är också att undvika – varför skulle
någon vilja stanna upp och prata med oss då? Det är anledningen till att
sommarmånaderna blir de mest intensiva kampanjmånaderna.
Lokalavdelningen behöver inte ha dåligt samvete om den inte
arrangerar aktiviteter på stan under november-april…
Var med där många människor samlas. Festivaler, mässor, forum,
marknader, studentintroduktioner, lördagar på stan. Republikanska
föreningen har en bred målgrupp, så det mesta går bra. Titta i lokala
evenemangskalendrar.
Fundera ut en gimmick för att dra uppmärksamheten till er: ni kan

arrangera en folkomröstning med bollar, inhägna en plats som blir
”Republiken Sverige” och utfärda pass, ordna bandklippning – ”klarar
du att vara kung?”.
Man kan ha med ett hopfällbart bord att lägga informationsmaterial på
– ofta behövs inte ens något polistillstånd för ett mindre bord. Oavsett
om man har ett bord eller inte bör man signalera sin närvaro med en
beachflagga (som alla lokalavdelningar kan få gratis) och genom att
medlemmarna har på sig föreningens lila kampanjvästar (också gratis).
Poängen med en kampanjväst är dels att det blir tydligt för alla som blir
nyfikna vem de kan prata med, dels att man skiljer ut sig från ”vem
som helst” som står och delar ut flygblad. Västarna blir en signal för att
den person som står där representerar en organisation eller ett företag
med ett seriöst ärende. Folk undviker i större grad att ta emot flygblad
från helt ”civilklädda” flygbladsutdelare.
Av säkerhetsskäl, och för att ge ett seriöst intryck, bör man alltid vara
minst två.
Håller ni torgmöten regelbundet kan ni ge det ett namn (”Republiken
Stortorget”) och annonsera ut det via flygblad, annonser, affischer,
utskick. Kontakta gärna pressen – framförallt om det är något speciellt
med torgmötet eller om ni inte håller det regelbundet. Särskilt i en liten
kommun där det inte alltid händer så mycket kan Republikanska
föreningens torgmöte faktiskt bli en nyhet.
Material
Vilket material man har med sig varierar från gång till gång, men det
bör alltid inkludera:

-Någon typ av flygblad för aktiv utdelning
-Lista för att anteckna sig för Republikanska föreningens nyhetsbrev
-Lista för att anteckna sig för medlemskap
-Någon typ av ge bort-sak, som godis eller knappar
-Beachflagga
-Lila bordduk om man har ett bord
-Tyngder eller gummisnoddar att hålla fast flygbladshögarna med.
(Snygga tyngder är till exempel gamla tyngdmått i mässing, som ofta går
att hitta i antikaffärer eller på loppisar. Undvik stenar som du råkat
hitta på marken.)
-Klämmor att hålla fast duken med
-Pennor

ni burit materialet i bör stuvas undan så att det inte ser skräpigt ut. Man
kan ställa dem en bit bort, de behöver inte stå under bordet.

Annat man kan ha med är:

Minst en person ansvarar för att kontrollera informationsbordet. Det
innebär inte att man behöver stå bakom bordet och vänta på besökare.
Ofta kan det löna sig bättre att cirkulera en bit bord från bordet och till
exempel hjälpa till att dela ut flygblad. Då kan nyfikna våga sig fram;
det är bekvämare att titta på materialet om man ser att man får göra det
i fred, utan att behöva inleda en diskussion. Om någon kommer fram
till bordet, närmar man sig det (lugnt och försiktigt, inte som en jägare
på väg att vittja en fälla) och inleder en diskussion eller är beredd att
svara på frågor.

-Reform
-Knappar eller annat profilmaterial till försäljning
-Böcker till försäljning
-Prislistor
-Tyngder till beachflaggan om det blåser mycket
-Kaffe att bjuda på från en termos
-Högtalaranläggning med musik. Man kan även prata i mikrofon, men
antalet som stannar och lyssnar blir aldrig särskilt stort. Den enda
effekten blir att folk stannar upp och ser efter vad som pågår – en
effekt man uppnår med musik också. Tänk på att välja ”neutral” musik
som inte sticker ut för mycket. Man ska ange på tillståndsansökan till
polisen att man tänker spela musik.
Gör egna checklistor som ni kan återanvända vid andra tillfällen.
Informationsbordet ska hållas rent och snyggt och materialet ligga i
prydliga högar. Undvik att skriva skyltar för hand. Lådor och påsar som

Hur man beter sig
Minst en person bör ägna sig åt aktiv flygbladsutdelning. Aktiv
flygbladsutdelning innebär att man inte frågar eller erbjuder
förbipasserande ett flygblad, utan räcker dem det som om det vore självklart
att de vill ta emot det, med ett glatt ”varsågod”. En av poängerna med att
dela flygblad är att få en masseffekt av flygbladsutdelningen. Därför ska
man ”vräka ut” flygblad och dessutom försöka få kontinuitet i
flygbladsutdelningarna och dyka upp flera gånger över en längre
tidsperiod på samma ställen.

Lyssna mer än du pratar! Folk gillar att få medhåll och bekräftelse. Om
de själva är kritiska till kungahuset, behövs heller ingenting mer än
medhåll och bekräftelse. När du pratar, var noga med att inte säga att
personen framför dig har fel eller är illa påläst. Säg istället ”jag tror”,
eller ”som vi i Republikanska föreningen ser det”. Ett samtal vid ett
informationsbord är ingen debatt du ska vinna. Ofta kan det löna sig
att vara ödmjuk och lyssnande: det kan visa sig att den som först lät

som en rojalist plötsligt håller med dig några minuter senare. Blir man
istället aggressiv och arg kommer ingen att ändra sina ursprungliga
positioner.

om flera tillfällen på samma tillståndsansökan så blir det billigare. Det
kostar fortfarande 250 kronor, även om ni ansöker om till exempel fyra
upprepade tider.

Var glad! Om du ler och är trevligt kommer det att vara lättare att få
kontakt med folk. Fortsätt vara trevlig även om folk är otrevliga mot
dig. Fastna inte i debatter med övertygade rojalister, utan fokusera på
dem som går att övertyga.

Ha som regel att söka polistillstånd minst 4 veckor i förväg.

Dela inte aktivt ut tjocka broschyrer, eller Reform. Det framstår bara
som märkligt. Det som ska delas ut är kortare och mer lättillgängliga
flygblad.
Vet du inte svaret på en fråga, erkänn det. Det uppfattas som väldigt
sympatisk om du tar mejladressen till den som frågade och skickar ett
utförligt svar när du kommit hem. Tipsa inte om var man kan fråga,
utan erbjud dig att ta reda på svaret och återkomma.
Du får vara personlig. Berätta varför du är republikan. Berätta gärna om
du vet att det finns andra uppfattningar. Vet du inte det så spelar det
ingen roll.
Polistillstånd
Ofta krävs polistillstånd för att använda en offentlig plats, men
exempelvis bibliotek och högskolor kan upplåta utrymme utan tillstånd.
Varje ansökan kostar 250 kronor. När ansökan har gått iväg får man en
inbetalningsavi från Polisen. Innan man har betalat avgifter kommer
inte ansökan att behandlas. Skicka vidare inbetalningsavin till
Republikanska föreningens kassör. Efter någon vecka får ni svar. Med
tillståndet kan följa speciella villkor. De står med i tillståndet. Ansök

Gallerior och köpcentrum
Ägarna till galleriorna vill helst inte låtsas om det, men faktum är att
marken nästan alltid räknas som offentlig plats. Från polisens
webbplats: ”En offentlig plats kan också vara en galleria under dess öppettider.”
Det betyder att den som delar ut flygblad inne i en galleria har rätten på
sin sida. Tveka inte heller att ansöka om polistillstånd för att ställa upp
informationsbord.

9. Debatter, föredrag och
seminarier
Arrangera gärna offentliga debatter och seminarier. Ofta kan ett
bibliotek eller ett studieförbund erbjuda gratis lokaler och hjälp med
marknadsföringen. Man kan också vara på en pub, på torget eller på
andra oväntade ställen. En journalist, ledarskribent eller forskare kan
vara moderator. Lokala riksdagsledamöter kan delta i panelen. Se till att
någon från lokalavdelningen hälsar välkommen. Ha alltid ett
informationsbord med flygblad och broschyrer i lokalen. Tänk på att ni
kan arrangera i samarbete med andra organisationer.
Checklista:
-Beachflaggor eller roll-ups framme vid podiet/talarstolen
-Vatten (kranvatten, Republikanska föreningen har ansökt om att bli en
kranmärkt organisation) och glas till debattörerna/paneldeltagarna
-Ljudanläggning med mikrofoner. Testa innan. Om någon säger att hen
hörs bra utan mikrofon, stämmer det oftast inte. Det är svårt att ersätta
en högtalare med den egna rösten, hur starkt man än tror att man
pratar. Så se till att folk har mikrofon så fort det blir en lite större
möteslokal.
-Informationsbord
-En blomma eller andra talargåvor
Tillgänglighet
Lokaler för arrangemang ska vara tillgänglig för alla. Det handlar om
den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och kunna verka i

samhället även för personer med funktionsnedsättning.
Alkohol
Föreningens pengar ska inte användas för inköp av alkohol. Det gäller
även talargåvor.
Inbjudningar
Bjud in till aktiviteter via Reform, e-post, event i sociala medier och,
när så är lämpligt, annonser.

10. Informationsmaterial
Eget material
Lokalavdelningar får ta fram eget lokalt material bara man följer den
grafiska profilen. Alla original ska mejlas till kansliet för godkännande.
Kansliet kan ofta hjälpa till med formgivning. Annars är det bra att ta
reda på om det finns någon medlem lokalt som kan layout. Ta annars
hjälp av en professionell byrå.
Materiallista
Följande material kan lokalavdelningarna beställa från kansliet:
-Basfolder ”Republikanska föreningen”
-Sammanfattning av Bara ett penndrag
-Reform 2011-2017. (Från de tidiga åren bara enstaka exemplar.)
-Republik! Seriealbum
-Vykort, fyra olika motiv
-Knapp överkorsad krona
-Knapp ”Republik!”
-Kylskåpsmagnet överkorsad krona
-Bok ”Republik”
-Bok ”Tala som en kung”
-Bok ”Monarkins makt”
-Bokmärke
-Klistermärke med föreningens logotyp
-Tygpåse
-Medlemsnål

11. Värva och behålla
medlemmar

-Det är roligt och lärorikt att vara medlem.

Värva
Kom ihåg att fråga människor ni möter om de vill bli medlemmar! Att
försöka värva innebär bara att ställa den enkla frågan: ”Vill du bli
medlem?”. Många väntar med att försöka värva tills det känns som att
ett samtal går jättebra. Men även ett ”dåligt” samtal, där personen vi
pratar med ställer negativa frågor, kan leda till att personen vill bli
medlem. Det är alltså väldigt svårt att avgöra om en person är redo för
att bli medlem. Det är bättre att ställa frågan och få ett nej, än att inte
ställa den alls. Var noga med att framhålla att medlemskap inte innebär
någon förpliktelse att ställa upp och vara aktiv.

-Man får en medlemsnål, medlemstidningen Reform och nyhetsbrev
med bra argument.

Se till att alltid ha med material för att bli medlem när ni är ute och
kampanjar.
Argument för att bli medlem:
-Du visar ditt ställningstagande ännu tydligare.
-Det är viktigt att vi blir fler som visar vad vi tycker.
-Med fler medlemmar får Republikanska föreningen större respekt och
blir tagna på större allvar.
-Varje ny medlem ger nya resurser att opinionsbilda mot monarkin

-Du får chansen att påverka hur arbetet mot monarkin bedrivs och
göra det bättre.

Medlemsvård
Hur behåller vi våra medlemmar? Medlemskontakt och medlemsvård
är ett viktigt inslag i att behålla medlemmar i organisationen. Alla nya
medlemmar får ett utskick från Republikanska föreningen nationellt. Vi
rekommenderar att ni i lokalavdelningen följer upp med en egen
kontakt exempelvis ett telefonsamtal eller ett mejl. Där kan ni ge
information om er lokalavdelning, vilka som är aktiva och vad som är
på gång. Den som blir kontaktad och informerad känner sig delaktig
och välkomnad.
Tipsa gärna nya medlemmar om att följa föreningens lokala
Facebooksida och/eller Twitterkonto.
Se till att lyssna på vad medlemmarna vill göra och försök ge dem
utrymme till det. Glöm inte att berömma och ge positiv feedback när
medlemmar gjort insatser för föreningen, även om det ”bara” handlar
om att boka en lokal eller göra ett Facebookinlägg. Ett särskilt stor
ansvar vilar på kontaktpersonen (och i förekommande fall det
verkställande utskottet eller motsvarande), men även medlemmar
sinsemellan kan tänka på att berömma varandra. Lyft fram individuella
insatser i mötesreferat.

12. Kampanja på egen hand
Skaffa dig egna plattformar
Skaffa en blogg, ett Facebookkonto, ett Twitterkonto eller liknande. En
blogg behöver inte innebära (som förr) regelbunden uppdatering. Det
blir helt enkelt ett ställe där du lägger de texter som du sedan länkar till
via sociala medier.
Sociala medier
Följ Republikanska föreningen i alla kanaler, det vill säga på Facebook,
Twitter, Instagram och Google plus. Följ också Avskaffa monarkin och
kampanjsidan Sänk apanaget. Följ twitterkontot Vad rojalister säger.
Följ också Unga republikaner på Facebook och Twitter, liksom vår
europeiska samarbetsorganistion AERM på Facebook. Följ din
lokalavdelning på Facebook och på Twitter. Om du är aktiv på sociala
medier och vill hjälpa till att sprida föreningens kampanjer, gå också
med i Dela grejer från Republikanska föreningen.
Facebook
När du har följt en sida från Republikanska föreningen på Facebook,
börja med att betygsätta den (högsta förstås!). Ställ sedan in så att du
får en avisering varje gång sidan uppdaterar: håll muspekaren över
”Följer”-knappen på sidan. Klicka på den lilla penn-symbolen vid
”Aviseringar”. Markera sedan boxen ”Alla inlägg”. Detta är lämpligt att
göra för åtminstone föreningens centrala sida och din
lokalavdelningssida.
När du ser en uppdatering från Republikanska föreningen, se till att
interagera så mycket som möjligt med inlägget. Det hjälper inlägget att

synas mer för andra. Börja med en reaktionssymbol, fortsätt gärna med
att dela och skriv också gärna en kommentar. Kommentaren behöver
inte vara märkvärdigare än ”Bra!” eller ”Håller med!” – det boostar
ändå synligheten i andras flöden.
Har man många vänner som är rojalister, eller som inte gillar politik,
eller som är ens kolleger, så kan det vara lite jobbigt att dela saker från
Republikanska föreningen. Men dela i så fall bara med just dem du
väljer ut! Du kan själv ställa in exakt vilka du vill dela ett inlägg med.
Du kan till och med i förväg skräddarsy en mottagargrupp för
”republikanska” delningar – bekanta som du vet inte blir sura på dig
för en delning som är kritisk mot monarkin.
Gör så här: På startsidan, gå ned till ”Vänlistor” i vänsterspalten (eller
”Vänner”, om du inte redan skapat något vänlista). Klicka på ”Skapa
lista” och kalla den till exempel ”Republikaner”. Du kan lägga till
vänner i listan redan i den här läget. Men det är enklare att vänta tills
listan är skapad. Då klickar du på den, och sedan på ”Lägg till vänner i
listan”. Du kommer nu att se bild och namn på alla dina
Facebookvänner, och kan klicka på dem du vill lägga till i listan
”Republikaner”. Nästa gång du ska göra ett inlägg redigerar du
sekretessinställningarna för inlägget (knappen bredvid Skicka-knappen,
som oftast är inställd på ”Offentligt” eller ”Vänner”) så att du bara
skickar till listan ”Republikaner”.
Håller alla dina vänner med dig redan? Dela ändå. Dels kan de ha
missat uppdateringen, dels bidrar din delning till inläggets synlighet
totalt. Och många delningar på ett inlägg kan bli en slags
”kvalitetsstämpel” som kan få fler att våga dela samma.
Bjud också in vänner till Republikanska föreningens event. Gör det

även om du själv inte ska vara med, och även om du vet att de
personer du bjuder in inte kan vara med. De kan nämligen sprida
inbjudan vidare till andra – som faktiskt kan gå, och blir nyfikna på att
göra det. Klicka gärna att du är ”intresserad” av ett event även om du
inte tänker gå. Den generella regeln är att interagera och klicka så
mycket som möjligt så fort du ser ett inlägg!
Delta i debatten online
Kansliet och styrelsen klarar inte av att ta en bråkdel av debatten om
monarkin på egen hand. Varje medlem som är med och argumenterar
gör en extremt värdefull insats. Säg att en nyhetssajt publicerar en
kritisk nyhet om kungahuset. Då uppstår generellt diskussion på
följande ställen:
-På nyhetssajtens webbplats, i kommentarsfälten under artikeln (om
sådana finns)
-I nyhetssajtens sociala medier-kanaler, där de har delat nyheten
-På andra nyhetssajters webbplatser, om de plockar upp nyheten. De
kan bli ännu viktigare om originalnyheten publiceras av en liten aktör.
-I andra nyhetssajters sociala medier-kanaler, om de plockar upp
nyheten
-I Republikanska föreningens sociala medier-kanaler, om vi har delat
nyheten
-I forum som till exempel Flashback, Familjeliv
En tumregel kan vara att det viktigaste stället är nyhetssajtens
Facebooksida. I andra hand Republikanska föreningens Facebooksida.
Det är också bra att ta debatten till motståndaren. Om det uppstår en
negativ nyhet kring kungahuset, varför inte ställa en fråga på

Kungahusets Facebooksida?
Insändare och debattartiklar
Tidningar och tidskrifter vill gärna ha in välskrivna insändare och
debattartiklar. Det är också texter som blir flitigt lästa. Idag kan man
ofta skicka in insändare på många olika sätt. De kan också ha alla
möjliga längder. Flera tidningar publicerar till exempel ”sms-insändare”
som bara är några rader långa och går snabbt att skriva.
När du skriver under en debattartikel kan du lägga till ”Republikanska
föreningen” efter ditt namn, eller ”medlem i Republikanska
föreningen”. Du behöver inte ha något godkännande från någon i
föreningen för att göra så. Men med det följer också ett ansvar för att
känna till föreningens hållning och att representera den väl. Har du
saker på hjärtat som du är tveksam till om föreningen håller med om,
nöj dig med att skriva under med ditt namn. Det kan vara viktiga saker
som det är jättebra om det finns ute i debatten, men som det vore fel
om Republikanska föreningen skrev under. Om du till exempel har en
tydligt partipolitisk vinkel, går det inte att skriva under med
”Republikanska föreningen”. Däremot är det bra för republikfrågan i
stort med sådana politiska vinklar och föreningen uppmuntrar till den
typen av debatt också.
Generella skrivtips är att hålla sig kort, skriva rakt och enkelt och precis
det du vill säga istället för att försöka hitta ett ”insändarspråk”. Försök
inte pressa in alla argument mot monarkin i samma insändare, håll dig
till en huvudtanke. Använda en aktuell händelse som ”ingång”;
insändare som inte utgår från någon aktualitet har svårare att bli
publicerade. Den aktuella händelsen behöver inte överensstämma med
ditt ärende. Om Carl Philip har varit på kommunbesök, kan det vara en

ingång till att skriva nästan vad som helst om monarkin. Ingången finns
bara där för att kunna säga ”apropå det, …” och gå in på det man
verkligen vill ha sagt.

ställen. Visa respekt för andra affischerare. Affischera inte över andra
nyligen uppsatta affischer. Förutom utomhustavlor kan det ofta finnas
möjlighet att affischera på bibliotek, kaféer och skolor.

Insändare kan skickas ut till många olika medier samtidigt, men gör inte
samma sak med debattartiklar – dem vill tidningarna ha ensamrätt på.
Det är först om du får ett nej som du skickar vidare artikeln till en
annan tidning. Tacka alltid för svaret även om det är negativt. Du
behöver ha en bra relation till debattredaktörerna om du ska bli
publicerad i framtiden. Korrekturläs texten noga innan du skickar den
– det ökar chansen till publicering.

Be ditt bibliotek ta hem republikanska böcker och Reform
De flesta bibliotek har virtuella eller fysiska förslagslådor där man kan
önska att de tar in tidskrifter och böcker.

Sätt en intresseväckande rubrik. Redaktören kanske väljer en helt
annan, men det sätter tonen för artikeln inför redaktören, om inte
annat. Inled med en kort sammanfattning som väcker intresse. Hitta
gärna lokala vinklar som visar att det är intressant för läsare på orten att
läsa. Skriv gärna tillsammans med politiker eller lokalkändisar för att ge
mer tyngd åt det du vill säga.
Om du skickar en längre text skadar det inte att till redaktören
sammanfatta den i en mening och berätta varför den är aktuell och
borde vara intressant att ta in.
Bär en knapp eller tröja
Använd gärna dig själv som vandrande reklampelare. Det påverkar i det
tysta, och kan starta de mest oväntade samtal. Ha alltid med en extra
knapp i fickan att ge bort om du får beundrande kommentarer.
Sätt upp en affisch, lägg ut flygblad
Beställ från kansliet och/eller webbutiken. Affischera bara på tillåtna

Prata med vänner och bekanta
Människor tenderar att påverkas mest av människor som de är bekanta
med och har förtroende för. En anonym avsändare som
”Republikanska föreningen” har mycket svårare att övertyga. Det är
därför det är så viktigt att man delar inlägg i sociala medier så att de blir
argument med ett förtroendeingivande ansikte på istället för bara ett
ensamt argument.
På samma sätt bör man förstås ta alla chanser att prata med vänner och
bekanta om aktuella frågor. Det behöver inte alltid handa om att
övertyga rojalister, även att beklaga sig tillsammans med republikaner
har ett värde. Du kan nämligen råka säga någonting som de tycker är
ett lysande argument!
Ha våra bilder som profilbild
Använd gärna Republikanska föreningens bilder som profilbilder på
Facebook eller Twitter.

13. Argument
Tänk på att alla människor har olika orsaker att eventuellt börja ogilla
monarkin. Du ska självklart säga varför du är republikan, men för att
övertyga någon måste du lyssna mer än du pratar. Försök utgå från den
du pratar med. Vad pratar hen om? Vad verkar hen intresserad av? Var
ödmjuk. Låt inte som en lärare. Det är inte för att man är dum som
man försvarar kungahuset – det är för att vi republikaner inte haft
chansen att dra våra argument, eller sagt dem för dåligt.
Nedan följer förslag på svar på vanliga frågor och argument. Välj dem
du gillar och omformulera dem fritt.
Varför borde Sverige bli en republik?
-Det innebär att det inte finns någon odemokratisk rest kvar i svenskt
offentligt liv. Sverige blir en demokrati helt och hållet, utan undantag.
-Det får en positiv symbolisk betydelse; en symbol för allas lika värde
och demokrati.
-Republik är det naturliga statsskicket för ett samhälle av vuxna, fritt
tänkande individer.

-Jobbet ska gå till den bäst lämpade, inte den som råkat födas i rätt
familj. Demokrati är ett bra sätt att avgöra vem som passar bäst –
alldeles särskilt när uppdraget är rent representativt. Då är ju den
person flest föredrar per definition bäst skickad.
-Republik är bra reklam för Sverige. Det är positiv PR att vi är ett land
som tar viktiga principer på allvar.
-Införandet av republik skapar även uppmärksamhet för de värderingar
vi låter prägla statsskicket – demokrati, rationalism, framåtskridande,
humanism, mänskliga rättigheter.
Men tänk om X blir president?
-Om vi nu ens ska ha en statschef, så borgar en demokratisk process
för att X inte blir utnämnd annat än om folket faktiskt vill det.
-Men X kan lika gärna bli statsminister! Att Sverige är en monarki
hindrar inte att personer man inte gillar kan bli framröstad av andra.
-Har du någon gång mött någon som skulle vilja ha X som president?
-Att man inte ska arrangera val för att folk kan välja fel är inte ett
argument mot republik – det är ett argument mot att arrangera val över
huvud taget.

-Den som representerar Sverige ska göra det med tydligt demokratiskt
mandat och ansvar inför folket.

-I många republiker är det inte alls gamla avdankade politiker som blivit
presidenter. På Island är det en författare och historiker som är
president just nu.

-Den som representerar Sverige ska kunna granskas. Sverige står för
öppenhet, det måste också statschefsämbetet göra.

Men republik blir dyrare än monarki!

-De ekonomiska skälen kan inte de viktigaste när vi väljer statsskick.
-Presidentval skulle självklart kräva resurser. Kostnaden minskar dock
med mandatperiodens längd. Ett indirekt val (som i Tyskland) blir
betydligt billigare, likaså om presidentvalet hålls i samband med annat
val.

Men folk vill ju ha kvar monarkin!
-Ingen pratar om att införa republik på tvärs emot folkviljan. Det är det
ingen som vill. Vi försöker få folk att inse de demokratiska och övriga
fördelarna med republiken, i hopp om att de själva ska ta
ställning.

-Ett statsskick utan statschef, eller där statschefsuppdraget ligger hos
talmannen, skulle bli betydligt billigare än monarkin. Det finns
fortfarande utgifter för representation, men få kringkostnader.

-Folket har aldrig fått ta ställning direkt. Opinionsundersökningar är
aldrig samma sak som att debattera tillsammans och sedan rösta. Än så
länge är det Sifo som bestämmer statsskicket.

-I en republik används alla pengar till någonting viktigt: att utse folkets
företrädare eller att representera folket. Inte i någon republik används
skattebetalarnas pengar till att försörja presidentens barn.

Vad ska hända med kulturarvet? Slottet?
-Faktum är att det och andra kungliga fastigheter kan öppnas upp mer
än idag och bli en större tillgång för såväl medborgare som turistnäring.

Republik verkar tråkigt!
-Ska statsskicket i första hand vara underhållande?

-Monarkins historia är viktig att bevara för eftervärlden.

-I den mån statsskicket alls ska synas i vardagen är det väl som en
påminnelse om grunderna för samhällsbygget, det vill säga demokrati
och mänskliga rättigheter. Kanske inte festligt, men inte heller tråkigt –
utan meningsfullt.

Vad är bra med en republik utan statschef? Är det ens
möjligt?
-Ja, det är möjligt. Det finns inga bindande internationella åtaganden
som tvingar Sverige att ha en statschef.

Men jag vill inte ha en president med makt, jag vill att
regering och riksdag ska bestämma!
-Vi behöver inte ha en direktvald president, eller ens någon statschef
alls.

-Varför ha en symbolisk överhet/landsfader över huvud taget? Vi är
vuxna och jämlika medborgare, inte barn!

-Så länge vi tror på demokratin finns också alltid möjlighet att göra
justeringar efter hand, på samma sätt som monarkins spelregler
förändrats historiskt (kvinnlig tronföljd mm).

- Nödvändiga representativa uppgifter kan fördelas mellan olika
personer, beroende på lämplighet i varje enskilt fall - bättre än att en
person ska försöka symbolisera hela Sverige hela tiden.
-Det vore politiskt enkelt, eftersom den nuvarande statschefen nästan
inte har några uppgifter alls. Man behöver heller inte ta ställning till en

valprocedur.

-Tryggar rimliga kandidater.

-Det är inte sant att modellen är oprövad, eftersom statschefen har så
liten betydelse i de återstående monarkierna. Det blir inte att ge sig ut
på okänd mark.

-Man kan inspireras av Tyskland som blandar parlamentariker med mer
”folkliga” representanter i valet av president.

-Regeringen ska var ansvarig inför riksdagen, som ska vara folkets enda
företrädare. Det är i linje med svensk politisk tradition. Man riskerar
inte att presidentposten blir en egen maktbas.

Vad är bra med att talmannen eller statsministern blir
statschef?
-Statschef blir bara en hederstitel.

-Det kommer inte att kosta några pengar.

-Det är en enkel lösning eftersom det är internationell standard att ha
en statschef. Det blir enklare om titeln finns kvar.

Vad är bra med att ha en direktvald president?
-Det finns ett tydligt mandat att representera folket.
-Återkommande presidentval kan vitalisera demokratin.
-Det kan vara bra med maktdelning. De flesta europeiska republiker
med en ceremoniell president innehåller små element av maktdelning.
Det behöver inte vara så dramatiskt.
-Det är en tydlig motsats till monarkin: från icke-vald till vald.
Vad är bra med att ha en indirekt vald president, utsedd
av riksdagen?
-Chansen att få en president som liksom kungen i huvudsak är
ceremoniell och inte maktmässigt konkurrerar med riksdagen, utan
snarast ses som underställd parlamentet, är störst vid indirekt val.
-Billigare än presidentval.

-De representativa uppgifterna kan delegeras bort. Specifika uppgifter
kan delas ut till flera.
Kan man inte ha ett valkungadöme då?
-Nej, monarkin och kungatiteln är fortfarande en dålig symbol för ett
modernt och demokratiskt land.
Varför inte monarki?
-Respekt för demokrati och mänskliga rättigheter: statsskicket måste
vara i överensstämmelse med demokratin och de mänskliga
rättigheterna.
-Att officiellt ge vad som på många sätt kan ses som ett övergrepp (på
kungabarnen) status av statsskick urholkar viktiga principer. Ska inte
finnas utrymme för undantag. Monarkin utgör en daglig uppmaning till
och övning i att överge/kompromissa med grundläggande värderingar -

vad leder det till?
-Våra principer bör avspegla sig i verkligheten. Annars blir hela vår
tillvaro en intellektuell kompromiss.
Vaddå rättigheter kränks, de kan ju abdikera?
-Ja, men om de inte har det modet då?
-Barnen kan knappast abdikera.
-Rättfärdigar det verkligen vad som väntar en nyfödd tronföljare?
Genom ett helt lands krav och förväntningar - uttryckta bokstavligen
från dag ett genom en fullt utvecklad mediehysteri - får den redan från
födseln sitt liv utstakat. Den ofriheten kan inte kompenseras med
materiellt överflöd och tomma privilegier - företeelser som bara får
dagens system att framstå som ännu mer sjaskigt och
ovärdigt.
Varför inte monarki?
-Monarkin förminskar och förnedrar oss alla, den gör både de kungliga
och oss till barn: monarken är omväxlande dockan vi leker med (och
kanske skrattar åt) och den symboliska föräldern (som håller tröstande
och förmanande tal).
-Monarkin bygger på acceptans av givna roller, plikter, normer och
hierarkier, med den heterosexuella familjen som urbild och ideal.
-Monarkin står i motsättning till ett samhälle av myndiga, fritt tänkande
och handlande individer. Löser vi kungafamiljen från deras ämbete så
kan vi alla känna oss lite friare.

-Det är svårt att representera medborgarna på ett meningsfullt och
övertygande sätt när ens eget liv och hela uppväxt är så totalt olika
deras. Kungafamiljen tillhör en liten privilegierad klick.
-Att låta landets högsta offentliga ämbete tillsättas på grundval av
blodsband är att acceptera att rättigheter och plikter ärvs, snarare än
tillfaller alla oberoende av ursprung.
-Kungahuset står för mossiga ideal.
-Det uppmuntrar till fjäsk och underdånighet, människor gör sig själva
löjliga genom att spela undersåtar.
-Hierarkier och status görs till viktiga ideal.
-Monarkin uppmuntrar inställsamhet genom att hävda att det är
skillnad på folk och folk. Framställer auktoritet och status som något
uppifrån givet, snarare än förtjänat från ens jämlikar (och därmed
tillgängligt via hederliga ansträngningar).
-Den gör oss olika inför lagen. Kungens åtalsimmunitet är stötande och
främmande för en rättsstat.
-Religionsfriheten inskränks genom kravet att varje medlem av
kungafamiljen ska uppfostras kristet.
-Statschefsämbetet är icke-sekulärt, trots att Sverige inte har någon
statsreligion.
-Kungahuset lider av bristfällig redovisning, insyn och granskning. Det

är oklart hur apanaget fördelas och används. Medborgarna anses inte
myndiga att få veta.

börja slarva med skattebetalarnas pengar.

-Kungahuset är motsatsen till svenska honnörsord om öppenhet.
Journalister som försöker granska hovet stöter på patrull.

Men kungen har ju ingen makt?
-Monarken har reell makt, både i vardagen och i möjliga framtida
krissituationer.

-Media fylls av självcensur och fjäskande rapportering. Det blir ett
osunt ömsesidigt beroende mellan hov och media som borde brytas,
eftersom det försvårar saklig och kritisk granskning av statsmakten.

-Det finns en demokratisk risk i krissituation. Monarken kan ta
chansen/känna sig kallad att överträda sina befogenheter.

Är inte monarkin bra reklam för Sverige?
-Nej, monarkin gör dålig reklam för Sverige, negativ PR. Den skapar
otydlighet om vårt engagemang för allas lika värde.
-Svenskar är övertygade om att utlänningar tycker att monarki är
spännande och exotiskt. Men det är lika sannolikt att de tycker att
monarki är utdaterat och tokigt. Majoriteten av de som bor i republiker
är republikaner. Det betyder någonting.
Kungahuset är billigt!
-Om någonting är billigt eller dyrt beror ju på vad man får för
pengarna, på effekten. Men den är det ingen som vågat mäta.
-Kostnaderna utgörs inte bara av apanaget.
-137 miljoner är inte lite pengar.
-Oavsett betydelse på statsbudgetnivå är de provocerande att finansiera
kungafamiljens lyxliv. Alla utgifter är små om man jämfört med pengar
till utbildningsväsendet eller försvaret. Det betyder inte att man får

-Kungahuset utnyttjar sin informella makt. Dick Harrison anser att den
nuvarande kungen har större möjligheter att påverka än Gustav Vasa.
Kungen är en opinionsbildare.
-Kungen har ett antal formella plattformar för att utöva makt, bland
annat talet vid riksdagens öppnande i september varje år.
Monarkin ger en historisk kontinuitet, det är viktigt med
stabilitet!
-Vi ska inte ha kontinuitet till varje pris - direkt skadliga traditioner bör
avskaffas.
-Ingen pratar om att glömma bort monarkin. Den ska bara in på
museum.
-Det finns många andra saker som en gång i tiden var en historisk
kontinuitet: att människor inte fick rösta fram de som styrde till
exempel. Vissa saker måste man bryta med.

-Vi vill inte avskaffa kungafamiljen, bara skilja den från statsskicket.
Familjen Bernadottes livshändelser kommer säkert även
fortsättningsvis att intressera många – men utan att ges en roll i staten
som de inte förtjänar.

-Det får de gärna fortsätta vara även utan officiella uppdrag!

-Jämför med Svenska kyrkan: den är separerad från staten, men
fortlever på lika villkor med andra trossamfund. Innebar statskyrkans
avskaffande ett brott mot den historiska kontinuiteten? Bara i ytlig
mening. I själva verket var det ett naturligt och odramatiskt led i
utvecklingen. Kristendomen lever kvar för de som vill att den ska leva
kvar.

-Hur bra känner vi dem, egentligen? De förmedlar precis den bild de
vill förmedla. Det är inte rimligt att tro att vi skulle känna till det, om
de vore otrevliga. Alltså går det inte att säga något säkert om hur trevlig
kungafamiljen är.

-En känsla av trygghet skapas också och mycket mer via en
inkluderande, demokratisk gemenskap. Den demokratiska traditionen
är minst lika meningsskapande som den monarkistiska.
Vi vet vad vi har, men inte vad vi får!
-Det är inte sant. De allra flesta länder i världen är republiker. Det är
ingen överraskning hur de fungerar.
-Det vi har fungerar ju inget bra.
Ni vill ju ta bort allt festligt!
-Kan man verkligen inte festa utan en monark? Hur gör italienare,
greker, fransmän?
-Inget hindrar kungafamiljen från att vara underhållande, hålla liv i
traditioner etc även framöver, om de väljer ett liv i fortsatt offentlighet.
Kungafamiljen är ju så trevlig!

-Utformningen av våra grundlagar ska inte bero på om enskilda
personer råkar vara trevliga eller inte.

Kungen gör bra reklam för svenska företag!
-Vad är det för typ av uppmärksamhet vi får? Största delen av utländsk
medieuppmärksamhet kan hänföras till skvaller- och kändistidningar.
-Anna Almqvists mastersuppsats: "Det finns dock inget som talar för att
vår export på detta vis skulle gynnas av att vår statschef är en monark."
-Presumtiva turister associerar Sverige främst med den svenska
naturen.
Bra med kungen, han har ju tränats hela livet för
uppdraget!
-Ja, han är unikt illa förberedd, eftersom han växt upp under så extremt
ickerepresentativa omständigheter.
-Om man anser att statschefens ämbete bäst upprätthålls av en person
som ärver det inom en viss familj är det svårt att se varför inte en
mängd andra ämbeten också skulle kunna ärvas i vissa traditionella
familjer.

Monarkin står över politiken och förenar oss!
-Det skulle även en demokratiskt utsedd statschef göra. Statschefsval är
inte ”politik” i den meningen.
-En demokratiskt utsedd person kan respekteras även av dem som inte
röstat på vederbörande. Det tillhör villkoren för demokrati att man kan
förlora. I en monarki är den del av folket som är republikaner ständigt
orepresenterade.
-Bara drygt hälften av svenskarna stödet monarkin. Monarkin splittrar
folket.
-Ingen kan var neutral till samhället. Kungafamiljen är präglade av den
värld de lever i och de människor de umgås med.

-Behöver vi landsfäder? Kan vi inte tänka själva?
-Ibland pekar man på vilken betydelse kungar haft i krissituationer. Till
exempel de danska och norska kungarnas roll under andra världskriget.
Men det går ju lätt att hitta heroiska insatser av republikanska länder
under samma period. Det går också lätt att hitta monarker som inte
kämpade mot fascism och nazism med någon större entusiasm t ex
kung Victor Emanuel i Italien och kung Leopold i Belgien.
Det här är väl ingen viktig fråga!
-Vi har varken sagt att den är viktig eller oviktig. Det enda som är
tydligt är att den är väldigt viktig för de som envist håller fast vid det
nuvarande statsskicket.
-Ingen tar väl bara ställning i viktiga frågor?

Majoriteten vill ju behålla monarkin - alltså är den
demokratisk!
-Nej, frågan har aldrig ställts i en demokratisk process. Än så länge är
det Sifo som bestämmer statsskicket.
-Att monarkin är tolererad av folkets företrädare betyder inte att den i
sig är demokratisk. Statschefen utses inte demokratiskt i en monarki.
-Det är sant att monarkin har bevarats genom demokratiska beslut. Vi
argumenterar bara för andra beslut. Om alla minoritetsuppfattningar
slutade argumentera för sig bara för att de ännu inte är i majoritet,
skulle samhället stå stilla.
Kungen var en landsfader efter tsunamin!

-Så låt oss då ändra statsskick och gå vidare till andra frågor!
-Det är en fråga som i sig rymmer många andra frågor: synen på
jämlikhet, representation, historia. Symboler är viktiga. Det går inte att
säga att statsskicket är betydelselöst.
Varför kritiserar ni kungen, han har ju inte valt det här?
-Vi kritiserar aldrig kungens personliga egenskaper. Vi kritiserar hans
agerande som statschef. Att säga att en mångmiljonär inte är
representativ för svenskarna är inte heller någon kritik av kungen som
person.
-Vi behandlar de kungliga som vuxna människor. Att hymla och runda
av kritiken vore nedlåtande.

-Ni tycker synd om kungen, men ni känner honom inte. Ni tror bara
att ni känner honom.

14. Så funkar Republikanska
föreningen
Republikanska föreningen är enligt stadgarna ”en partipolitiskt obunden
organisation med syfte att på demokratisk väg införa ett republikanskt
statsskick i Sverige”. Föreningen har inga band till några politiska
organisationer och tar inte heller emot regelbundna bidrag från några sådana.
Föreningen finansieras av medlemsavgifter och tillfälliga insamlingar bland
medlemmar och sympatisörer. Föreningen tar inte emot några offentliga
medel för sin verksamhet.

Internkommunikation
Kansliet, styrelsen och lokalavdelningarna kommunicerar främst genom mejl.
Det man som medlem framför allt får mejl om är lokala aktiviteter och
möten. De nås man också av genom att följa sin lokalavdelning på Facebook.
Två gånger om året kommer också medlemstidningen Reform. På Facebook
finns också medlemsforumet Republikanska föreningens medlemsforum. Där
informerar kansliet om vad som är på gång i föreningen. Här finns också
möjligheten att skriva debattinlägg eller ställa frågor som handlar om
föreningens arbete och ställningstaganden.

Styrelse
Föreningen leds av styrelse med sju ledamöter.

Stadgar
Reglerna för föreningens interna liv finns i stadgarna. Stadgarna är till för att
interndemokratin ska fungera, för att alla ska veta vilka krav man som
medlem har rätt att ställa och vilka spelregler som gäller.

15. Länkar och
kontaktuppgifter
Föreningens generalsekreterare

Magnus Simonsson, magnus.simonsson@repf.se
0768-71 77 22
Föreningens kampanjombudsman

Jonas Wikström, jonas.wikstrom@repf.se
0709-38 55 36
Ordförande

Yasmine Larsson, yasmine.larsson@repf.se
Webbplats

www.republikanskaforeningen.se
Bilder

https://www.flickr.com/photos/139224937@N02/
Intressanta länkar

En liten antirojalistisk film (dokumentärfilm)
Kungen och jag – och folket runtomkring (dokumentärfilm)
Den svenska monarkins vara eller inte vara (historiska radioinslag)
Kungens biografi (pdf-bok)
Riksdagsdokument som innehåller sökordet ”monarki” (lista)
Varför behöver vi kungahuset? (artikelserie)

