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En höstkväll satt vi och pratade om sånt där en pratar om ibland; om
transaktivism i olika former, om historien, om att vi saknar kunskapsutbyten
mellan generationer av transaktivister, om att vi faktiskt inte vet så mycket. Vi
pratade om en önskan om att få ta del av vittnesmål om och dokumentation av
transaktivism, om att lära oss om den historia som inte blir berättad och som
inte har kunnat nå oss, om en önskan om bredare perspektiv på vad
transaktivism är och bör vara, om en önskan om en bredare representation av
transaktivistiska berättelser, om saknaden av att ha den transaktivistiska
historien i Sverige samlad och tillgänglig för oss alla. Ur detta formades en idé
om hur vi skulle kunna göra detta till verklighet och det är det du nu har framför
dig. Vi vill här med bjuda in dig till att vara en del av en kollektiv process där vi
tillsammans skriver transaktivistisk historia!

INSTRUKTIONER:
1. Skriv ner dina berättelser om transaktivism! Vad har du gjort tillsammans
med andra eller själv? Var det en specifik händelse eller en längre period?
Vad handlade det om? Hur gjorde du? När? Vad fick det för reaktioner?
Vad kände du? Vad lärde du dig? Varför var det transaktivism för dig? Du
bestämmer själv vad du vill dela med oss andra och du behöver inte
besvara frågorna vi har skrivit här, de är mer att se som stöd. Det som vi
vill att du ska skriva är VAR och NÄR det hände. Du skriver också hur
kort eller långt du vill, hellre något än inget alls. Ni kan också självklart
vara flera som skriver tillsammans!
2. Maila dina berättelser till transaktivism@mail.com. (Skriv om du vill vara
anonym eller gå ut med hela/delar av ditt namn till din berättelse.)
3. Vi delar dina berättelser på transaktivism.nu, Facebook och Instagram!

VI LÄNGTAR EFTER ATT FÅ TA DEL AV ERA TRANSAKTIVISTISKA MINNEN!
//El och Mio

