Mynttorget torsdag 26 september 2019
Välkommen till Mynttorget,
välkommen till Gerillaslöjdsfestivalen!
Vi är Maria Yvell och Frida Arnqvist Engström och vi är en del av det kreativa
nätverk som manifesterar våra åsikter genom hantverket. Vi tror att det går att
förändra världen med händerna och att vi är här idag är ett fint bevis på det.
Gerillaslöjdsfestivalen arbetar med gemensamhetsverk. Vi tror på att vi tillsammans
kan åstadkomma skillnad, gemensamt gör vi bäst helt enkelt och framförallt gemensamt gör vi mest.
Vi är många som stickar, virkar och broderar, vi använder hantverksaktivismen som
ett sätt att förmedla våra tankar och åsikter, och vi uttrycker oss ofta i det publika,
i allas vårt offentliga rum. Vi använder oss av gerillaslöjdens metoder med hantverk
som är ickeförstörande och kommunikativa. Gerillaslöjden är kreativ i material och
teknikanvändning, den innehåller något slags budskap och kommenterar samtida
politiska eller samhälleliga händelser.
Under ett års tid har vi samlat in garnbollar från alla utövare som velat vara med.
Vi har bjudit in medverkande för att tillsammans skapa en önskematta som visat
att vi är många med röster som räknas. Varje garnboll står för en önskan till Sveriges
politiker från var och en av oss som deltagit. Mattan består av 3 136 bollar och med
den vill vi utmana men också stärka er politiker att agera med
mod och medmänsklighet.

Med vår hantverksaktivistiska verksamhet vill vi åstadkomma tre saker:
vi vill hitta de görare som inte tänkt politiskt kring sitt hantverk tidigare och få
dem att engagera sig. Vi vill också ge dem en möjlighet att uttrycka sin politiska
åsikt genom sina händer. Vi tror att gerillaslöjden breddar demokratibegreppet
samtidigt som det uppvärderar det kvinnliga handarbetet. Sist vill vi också fungera
som en bred politisk röst och därigenom ge en möjlighet till fler att engagera sig
i viktiga samhällsfrågor.
Fantasin till makten är ett mycket bra exempel på vad vi vill åstadkomma. Denna
11 meter långa mattan innehåller alla dessa bollar, men i verket ingår också
önskningar, tankar och åsikter från bollarnas görare. Inte mindre än 1 760 röster
finns nedskrivna och de ingår också i gemensamhetsverket som mattan utgör. Idag
vill vi lämna över dessa hälsningar tillsammans med garnbollsmattan.
Det här är allas våra röster - omsatta i garn, politik och kommunikation. Uttryckta
som ett gemensamt hantverk och ett gemensamt verk. Här finns tankar om allas lika
värde, om hälsa, skola och inte minst klimatet. Här finns också önskningar om fred,
om mångfald och kreativa sätt att styra landet. Ta er tiden att läsa, ta in och uppleva
dessa tankar, förhoppningar och råd som mattan symboliserar! Tillsammans lämnar
vi nu en varm och omsorgsfull hälsning till er.
Använd mattan väl och kom ihåg att med Fantasin till makten är allt möjligt!
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