
WIKIPEDIA
är ett av våra främsta 
verktyg - och vi har 
många fler!

WIKIMEDIA SVERIGE
arbetar för att alla 
ska ha tillgång till fri 
kunskap. 

WIKIDATA
ger nya möjligheter
att samla och sprida 
kunskap.

BRA ATT VETA OM OSS: 

... och viktigast av allt: 
Vi hjälper dig, din organisation eller institution
att sprida er kunskap till andra.

FRI KUNSKAP



VISION 
kan starta en kunskapsrevolution,
men det behövs många människor och insatser 
för att den ska leva vidare och frodas.

1

”Tänk dig en värld där alla människor på jorden
får fri tillgång till mänsklighetens samlade kunskap.
Det är vårt mål.”

Jimmy Wales, grundare av Wikipedia
och styrelseledamot i Wikimedia Foundation.



Verkligt banbrytande saker har en 
speciell förmåga att omedelbart 
bli så självklara och oumbärliga att 
vi inte ens tänker på att det fanns 
en tid före dem. Wikipedia är en 
sådan sak. 

Wikimediarörelsens olika projekt, 
tex Wikipedia, Wikimedia Com-
mons och Wikidata, borde egent-
ligen inte fungera. Grundidén, att 
tusentals människor ska tillbringa 
stora delar av sin fritid med att 
sprida kunskap till andra är trevlig, 
men kan te sig en smula världsfrån-
vänd. Men, idén håller och funger-
ar över all förväntan. Den fungerar 
fantastiskt!

Vad är det som driver Wikipedia 
och de andra projekten? Mitt svar 
är magi. Magi är nämligen det som 
uppstår när många människor slår 
sina kloka huvuden ihop av ingen 
annan anledning än att de vill hjälpa 
varandra och göra världen bättre. 
 
Verkligt banbrytande saker sker 
inte av sig själv. De sker för att 
människor som du och jag vågar 
tro på något osannolikt, så till den 
milda grad att det helt plötsligt blir 
möjligt. 
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Vi vill att Wikipedia ska rymma 
samma fantastiska mångfald som 
resten av världen, därför jobbar vi 
aktivt för att stödja de grupper 
som tyvärr fortfarande är under-
representerade bland skribenter 
och artiklar på uppslagsverket.

Wikimedia Sverige är en ideell 
förening, en av många fristående 
lokala stödföreningar till 
Wikimedia Foundation.

Därför informerar vi individer, 
organisationer och institutioner 
om fördelarna med fria licenser. 
Vi hjälper dem att både använda 
och bidra till floran av fri infor-
mation på nätet, till exempel på 
Wikipedia, Wikimedia Commons 
och Wikidata. Vi arbetar även 
nära alla de frivilliga volontärer 
som dagligen arbetar med att göra 
Wikipedia ännu bättre och mer 
användarvänligt.
 
Genom åren har vi samarbetat 
med med bland andra Unesco, 
Nationalmuseum, Skolverket, 
Livrustkammaren och Kungliga 
Tekniska Högskolan. Bland våra 
finansiärer finns Postkodlotteriets 
Kulturstiftelse, Vinnova, Post- och 
telestyrelsen, och Wikimedia 
Foundation.

Wikimedia Sveriges mål är att alla 
ska ha tillgång till så mycket fri 
kunskap som möjligt. Vårt främsta 
verktyg är Wikipedia - och vi har 
många fler!

Kunskap ger människor större 
frihet och helt nya möjligheter att 
påverka sitt eget och andras liv till 
det bättre. Dessvärre är mycket 
kunskap i dag inte tillgänglig på 
grund av begränsande licenser. 

WIKIMEDIA SVERIGE
grundades 2007 och 
arbetar sedan dess för 
att sprida fri kunskap till 
så många människor som 
möjligt.

VISSTE DU ATT ...
Wikimedia Sverige arbetar 
med skolor, universitet och 
högskolor? Vi lär elever och 
studenter hur de själva kan bidra 
till Wikipedia. Vi utbildar också 
lärare, så att de kan använda Wiki-
pedia i sin undervisning.
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Wikimediarörelsen och Wikipedia
- en kunskapsrevolution som förändrar världen!



Även uppslagsverk fyller moppe och det måste naturligtvis firas.
Inför Wikipedias 15-årsdag tog man fram en rad nationella födelsedags-
loggor. I Frankrike firade man med Eiffeltornet, i Egypten med Nefertiti 
och i Nya Zeeland med en kiwifågel. 

I Sverige firade vi med en midsommarstång och en riktigt klassisk 
kanelbullefika. Och med tårta, så klart!

används regelbundet i utbildning 
på alla nivåer. Elever och student-
er både söker och tillför informa-
tion som en del av undervisningen. 
Dessutom bidrar allt fler uni-
versitet, museum och arkiv med 
material och expertis.

Wikipedia är helt ideellt och drivs 
av den icke-kommersiella organi-
sationen Wikimedia Foundation.

Wikipedia drogs igång i januari 
2001 och är i dag historiens mest 
omfattande uppslagsverk. Aldrig 
tidigare har så många haft tillgång 
till så mycket information.

Wikipedia är revolution. När alla 
har tillgång till världens samlade 
kunskap raseras traditionella mu-
rar mellan människor och ersätts 
av broar - en Wikipedia-artikel i 
taget.

Många besöker Wikipedia regel-
bundet för att söka efter informa-
tion om stort och smått. Betydligt 
färre känner till att uppslagsverket 
finns till, utvecklas och växer tack 
vare tiotusentals vanliga männi-
skor runt om i världen. Ännu färre 
vet att de själva enkelt kan skriva 
nya artiklar, redigera gamla, och 
ladda upp bilder.

Somliga har fortfarande en bild 
av att Wikipedia mest innehåller 
otillförlitlig information, men 
kvalitetsmässigt står sig Wikipedia 
väl med traditionella uppslagsverk. 
Wikipedia uppdateras dessutom 
löpande vilket gör att artiklarna är 
ständigt aktuella.

I dag används Wikipedia inte bara 
av privatpersoner. Uppslagsverket 

WIKIPEDIA
grundades 2001 och har 
sedan dess vuxit till drygt 
300 språkversioner och 
över 40 miljoner artiklar.

2016 FYLLDE WIKIPEDIA 15 ÅR!
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Wikivoyage
Fria reseguider.

Wikiversity
Fria läromedel och andra 

utbildningsresurser.

Wiktionary
Fri ordlista och

synonymbok.

Wikinews
Fria nyheter.

Wikisource
Bibliotek för fritt material.

Wikimedia Commons
Wikipedias fria bild-

och fildatabas.

Wikipedia
Historiens mest omfattande 

uppslagsverk.

WIKIMEDIA COMMONS
är en webbaserad bilddatabas med 
över 30 miljoner bilder.
Från början var Wikimedia Com-
mons främst en plats där bilder till 
Wikipedia-artiklar laddades upp av 
volontärer, men i dag är Wikime-
dia Commons mycket mer än så.  

Wikimedia Commons använder 
samma tekniska plattform som 
de övriga Wikimedia-verktygen. 
Det gör det lätt att använda och 
länka in mediafilerna. Dessutom 
följer bakgrundsinformationen, 
till exempel motiv, vem som tagit 
bilden, vilken licens den har med 
in i den artikel den används i.

Alla bilder och filer på Wikimedia 
Commons är fria att använda och 
bearbeta för vem som helst.

Det finns oändligt mycket 
information. Tyvärr är stora 
delar av den inte är tillgänglig 
för en majoritet av världens 
befolkning. Det kan man göra 
något åt.

tionen. Det skapar helt nya möj-
ligheter för kunskapsspridning. 

Wikimedia Sverige utbildar och 
informerar om fördelarna med fria 
licenser. Vi hjälper museum, arkiv 
och bilbliotek att tillgängliggöra

Genom att publicera så mycket 
information som möjligt - text, 
bilder, data - under fria licenser, 
kommer kunskapen fler tillgodo.

En helt fri licens innebär att 
vem som helst får ta del av, bear-
beta och sprida vidare informa-

FRIA LICENSER MÖJLIGGÖR FRI KUNSKAP TILL FLER
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Wikipedia är ett fantastiskt verktyg   och vi har många fler i verktygslådan!



Wikipedia är ett fantastiskt verkty  och vi har många fler i verktygslådan!

Wikimania
Internationell konferens för 
Wikientusiaster.

Wikibooks
Fria böcker och manualer.

WikiLabs
Teknisk plattform för 
Wikimedias olika projekt.

Wikiquote
Fri citatsamling.

Wikispecies
Fritt artuppslagsverk.

MediaWiki
Teknisk plattform för 
bland annat Wikipedia.

Wikimedia Incubator
Plattform för språkversioner 
under utveckling.

Wikidata
Fri kunskapsdatabas.

WIKIDATA
är en fri kunskapsdatabas som 
skapades för att göra fakta om 
bilder, personer, händelser och 
annat på Wikipedia mer sök- och 
översättningsbara. 

Google donerade 2014 hela sin 
egen motsvarighet, Freebase, till  
Wikidata. Det tillsammans med 
många andra datadonationer 
har gjort att Wikidata i dag är 
världens i särklass största rediger-
bara databas av länkad data.

Wikidata kan ge svar på frågor 
som Wikipedia inte lika enkelt 
besvarar, till exemepel: “Vilka 
länder har haft kvinnliga, katolska 
statsöverhuvuden?”

2006 FYLLDE WIKI-
PEDIA 15 ÅR! 

Inför 15-årsdagen tog man 
fram en rad i Nya Zeeland 
memidsommarstång och en 
klassisk kanelbullefika. Och 
med tårta, så klart!

sina digitala samlingar fritt på 
nätet. Vi bistår också till exempel 
kommuner och universitet som 
vill tillgängliggöra sina data fritt. 
Dessutom informerar vi politiska 
beslutsfattare i Sverige och EU om 
fria licenser.

Alla bilder och filer på
Wikimedia Commons 

är fria att använda 
och bearbeta för vem 

som helst?
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Wikinews
Fria nyheter.
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SAMARBETSPARTNERS
Wikimedia Sverige har glädjen att få arbeta med
några av Sveriges mest intressanta organisationer 
och institutioner. Vi har dessutom hunnit med en 
rad internationella samarbeten. Här är några av dem.

21
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GENUSFOTOGRAFEN
Mångfaldhetsprojekt för att 
öka normmedvetenheten 
vid bildval till Wikipedia-
artiklar. 

5

BONNIER 
Uppladdning av författarbilder 
till Wikimedia Commons.

RIKSUTSTÄLLNINGAR
Wikipedia-utbildningar för 
personal inom GLAM-sektorn. 
(Galleries, Libraries, Archives, 
Museums.)
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SKOLVERKET
Skapat utbildningsmaterial 
kring källkritik och text i 
digitala miljöer.

FLYGVAPENMUSEUM 
Wikipedia-utbildning och 
uppladdning av bilder till 
Wikimedia Commons.

1

SVERIGES LANTBRUKS-
UNIVERSITET 
Flerårigt projekt för att få 
forskare och doktorander 
att sprida sin forskning på 
Wikipedia.

9
SVENSKA AKADEMIEN 
är organisationsmedlem 
i Wikimedia Sverige och 
har som sådan bland annat 
fått en föreläsning om hur 
Wikipedia fungerar. 

NATIONALMUSEUM 
Uppladdningar av bilder och data till 
Wikimedia Commons och Wikidata.

KUNGLIGA
BIBLIOTEKET 
Uppladdning av 
historiska böcker 
och kartor till 
Wikimedia
Commons.

NÄMNDEN 
FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR
Seminarium om varför det står mer 
om stridvagnar än om hemslöjd på 
Wikipedia.
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SKOKLOSTER
Uppladdningar av 
bilder och data till 
Wikimedia Commons, 
bland vilka även denna 
praktiska pistolyxa från 
1600-talets mitt ingick.

MUCF  
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Wikipedia-verkstäder som en del av ett mångfalds-
projekt, med mål ör att öka andelen skribenter ur
underrepresenterade grupper.

13
LIVRUSTKAMMAREN
Uppladdningar av bilder 
och data till Wikimedia 
Commons, bland annat 
denna bild av drottning 
Kristinas signetring.

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN. mfl.
Utveckling av Wikispeech, en talsyntes speciellt utvecklad för 
Wikipedia. Precis som med resten av Wikipedia, kommer vem 
som helst att själv kunna förädla talsyntesen.

STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK
Samarbete kring Wikipedia-skrivstugor 
för bibliotekarier och allmänhet.

16
NORDISKA MUSEET
Wikipedia-utbildning av 
lärare och gymnasieelever 
med utgångspunkt i museets 
samlingar.

UNESCO
Projektet Kopplat 
Öppet Kulturarv, med 
syfte att tillgängliggöra 
bilder och data om 
hotat kulturarv runt 
om i världen.

LINNÈUNIVERSITETET 
Mångårigt pedagogiskt 
projekt med studenter som 
fått kvalitetsutmärkelse på 
Wikipedia.

17
RIKSANTIKVARIEÄMBETET, 
STOCKHOLMSKÄLLAN
Innovationsprojekt med grundskola 
och gymnasium där elever jobbar med 
källkritik och kulturarv på Wikipedia.

SVERIGES KOMMUNER
Med data från Sveriges 
kommuner har vi skapat 
Offentligkonst.se - en guide 
till den offentliga konsten i 
Sverige.
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Varje år samlas runt 2 000 av wikivärldens mest aktiva volontärer. 
Under en vecka upplever man konferensen Wikimania, lär känna 
andra volontärer och hittar tillsammans nya och bättre sätt att 
sprida fri kunskap till andra.

I din laptop och mobil spirar i detta nu alla möjliga sorters frön 
som först såddes i ett samtal på ett Wikimania någonstans i 
världen. 

Wikimania har bland annat gått av stapeln i Hong Kong, London, 
Mexico City och Esino Lario.

WIKIMANIA
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Och nog är det fantastiskt att 
tänka sig att tusen och åter tusen 
människor runt om i världen varje 
dag lägger stora delar av sin fritid 
på att hjälpa andra att få tillgång 
till fri kunskap. Det skänker gott 
hopp om framtiden.

Världens bästa uppslagsverk 
- Wikipedia - finns för att 
det har världens bästa 
volontärer!

En del skriver helt nya Wikipedia-
artiklar, andra rensar bort fel  i 
gamla och ser till att infomationen 
i uppslagsverket håller måttet. 
Några fotograferar till Wikimedia 
Commons, andra rensar och ord-

Människor kan uträtta storverk 
när de slår sina kloka huvuden 
ihop. I och med nätets framväxt 
har möjligheterna bara blivit fler 
och resultatet talar för sig själv.

På några få år har denna lika 
brokiga som stora samling män-
niskor med helt olika bakgrund 
och erfarenheter tillsammans 
skapat historiens mest omfattande 
uppslagsverk. 

nar upp bilderna i kategorier, så 
att utbudet blir bättre och lättare 
att hitta i. Ytterligare andra ut-
vecklar Wikidata eller något av de 
andra Wikimedia-verktygen.

Våra volontärer hjälper både 
Wikimedia Sverige och andra 
Wikimedia-föreningar runt om i 
världen att i vår tur bistå alla de 
organisationer och institutioner vi 
arbetar med.

10
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... tack vare Albin finns det flera 
tusen fria bilder från de senaste 
årens Eurovision Song Contest 
på Wikimedia Commons?

Varje år samlas runt 2 000 av wikivärldens mest aktiva volontärer. 
Under en vecka upplever man konferensen Wikimania, lär känna 
andra volontärer och hittar tillsammans nya och bättre sätt att 
sprida fri kunskap till andra.

I din laptop och mobil spirar i detta nu alla möjliga sorters frön 
som först såddes i ett samtal på ett Wikimania någonstans i 
världen. 

Wikimania har bland annat gått av stapeln i Hong Kong, London, 
Mexico City och Esino Lario.

... eller att Jonatan 
hjälper nybörjare 
att komma igång 
att redigera på 
Wikipedia?

 

... eller att Sofie och Lennart
arrangerade ett Wikipedialäger 
för kvinnor i Molkom?

WIKIMANIA

VISSTE DU ATT ...
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Och nog är det fantastiskt att 
tänka sig att tusen och åter tusen 
människor runt om i världen varje 
dag lägger stora delar av sin fritid 
på att hjälpa andra att få tillgång 
till fri kunskap. Det skänker gott 
hopp om framtiden.



VÄGAR TILL FRI KUNSKAP
Wikimedia Sveriges mål är fri kunskap åt alla.
Det finns många vägar dit. Här är tre av våra.

3

Wikimedia Sverige har en 
teknikpool som alla får låna 
professionell kamera- och 
ljudutrustning ur?

Ett sätt att sprida så mycket 
fria bilder som möjligt är att få 
GLAM-institutioner att släppa sina 

VISSTE DU ATT ...
samlingar fria. Ett annat sätt är att 
se till att fler bilder skapas.

Genom vår teknikpool får alla 
som känner sig hugade känna 
på hur det är att para ihop sin 
kreativitet och talang med verklig 
proffsutrustning. Vi ställer bara ett 
motkrav.

Alla som lånar utrustningen 
måste tillgängliggöra det de skapat 
under en fri licens. 

Teknikpoolen har sedan starten 
genererat över tiotusen bilder 
som nu finns fritt tillgängliga via 
Wikimedia Commons.

12



2015 valdes den här bilden till en
av de allra bästa på Wikimedia 
Commons. Den avbildar Rådhusets 
tunnelbanestation i Stockholm. 

Fotografen heter Arild Vågen och är 
en av teknikpoolens flitigaste 
användare.

Tillgång

Möjligheten att realisera allas rätt 
till fri kunskap är helt beroende 
av att få så många som möjligt att 
publicera information och data 
under fria licenser. 

Wikimedia Sverige informerar och 
utbildar därför om alla fördelar 
med att publicera material under 
fria licenser. Det gör vi genom att 
prata med politiska beslutsfat-
tare och myndigheter. Vi gör det 
också genom att prata med de 
innehållsägare som har material 
att släppa fritt. Dessa finns främst 
inom GLAM-sektorn (Galleries, 
Libraries, Archives, Museums), 
men även bland till exempel uni-
versitet och kommuner.

Genom samarbeten med bland 
andra Unesco, Livrustkammaren, 
Nationalmuseum, Skokloster, Hal-
wylska museet, Nordiska museet, 
Kungliga Biblioteket, Kulturarv 
utan gränser och många andra har 
Wikimedia Sverige bidragit till att 
hundratusentals bilder och viktiga 
dataset gjorts tillgängliga under 
fria licenser.

Vi utbildar löpande personal på 
dessa och andra institutioner, så 
att de själva kan lägga upp infor-
mation på Wikipedia, Wikimedia 
Commons och Wikidata.

Utan gemenskapen av volontärer 
i och kring Wikimedia-rörelsens 
olika verktyg och projekt skulle 
vi inte komma långt. Vi stödjer 
därför gemenskapen på många 
olika sätt. 

Vi skapar fler möjligheter att 
träffas utanför nätet. Vi utvecklar 
tekniken och stödjer allt från fikor, 
konferenser, och lägerverksamhet 
ekonomiskt. 

Många använder dagligen Wiki-
pedia. Många använder dessutom 
flera av Wikimedia-rörelsens an-
dra verktyg, ofta utan att veta om 
det. Det finns somliga som inte 
har en aning om hur de själva kan 
bidra eller känner ett lågt förtro-
ende för verktygen. 
 
Därför arbetar vi kontinuerligt 
med att förbättra verktygen och 
göra dem mer användarvänliga. 
Ett sådant initiativ är talsyntesen 
Wikispeech, som vi utvecklar till-
sammans med Kungliga Tekniska 
Högskolan med flera. Möjligheten 
att få innehållet på Wikipedia up-
pläst för sig låser upp kunskapen 
för många människor som av olika 
anledningar inte kan ta till sig den 
i skrift.

Vi håller också kurser om hur man 
kan använda verktygen i skolan, på 
universitetet, på jobbet och privat. 
Det gör vi bland annat med 
Stockholmskällan och Skolverket. 

Bättre verktyg och mer kunskap 
om hur de fungerar bidrar till att 
fler människor känner sig trygga 
med att använda dem för att söka 
och dela med sig av kunskap.

GemenskapAnvändning

Vårt mål är att gemenskapen ska 
växa och vi arbetar därför för ett 
inkluderande klimat präglat av 
mångfald. Vi är övertygade om att 
Ju fler som bidrar, desto rikare 
och djupare blir också vår gemen-
samma kunskapskälla. 
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SÄTT ATT BLI EN DEL AV 
KUNSKAPSREVOLUTIONEN!
Det finns många sätt att bidra till kampen för fri 
kunskap till alla. Här är några av dem.
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Samarbeta DoneraBli medlem

Bli medlem Donera
Som medlem av Wikimedia Sverige blir du en 
viktig del av ett internationellt community för fri 
kunskap. Både enskilda och organisationer kan bli 
medlemmar.

Som medlem får du dessutom löpande informa-
tion om vad föreningen jobbar med och vad som 
händer inom våra intresseområden. Du får så klart 
också en möjlighet att påverka vad vi ska arbeta 
med i framtiden.

För individer: 100 sek/år.
För organisationer: 1 000 sek/år.

wikimedia.se/blimedlem

Vårt arbete är helt 
beroende av donationer 
och projektstöd. 

Ditt bidrag hjälper oss 
att hitta nya och ännu 
bättre vägar att sprida 
fri kunskap.

Swish: 123 269 26 97 
Bankgiro: 5822-9915

Mer information: 
wikimedia.se/donera

Bli volontär
Du kan bidra med allt från Wikipedia-redigering-
ar, fria bilder, till att hjälpa oss med diverse olika 
projekt, kurser och evenemang. Vi gör det lätt för 
våra volontärer att engagera sig.

Din organisation kan 
bidra genom att anlita 
oss för kurser och
utbildningar, eller varför 
inte genom att föreslå 
ett spännande gemen-
samt projekt?

Samarbeta

BLI EN KUNSKAPSHJÄLTE!

Broschyren är producerad av Wikimedia Sverige.

Innehållet är publicerat under
Creative Commons

Erkännande-DelaLika 4.0. Internationell

För bilderna, se separata licensvillkor här intill.

Det finns många sätt för både enskilda och organi-
sationer att hjälpa oss att sprida kunskap. Ingen 
insats är för liten eller för stor.
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(354466698).jpg, Jim G, CC BY-SA 2.0
• Stockholm Public Library January 2015 01.jpg,
Arild Vågen, CC BY-SA 4.0
• Signetring, Kristina av Sverige - Livrustkammaren - 
22450.tif, LSH22450, CC BY-SA 3.0
• Kombinationsvapen pistolyxa, 1600-talets mitt - 
Skoklosters slott - 103337.tif, Erik Lernestål - LSH 103337, 
CC BY-SA 3.0
• De första turisterna på toppen av Storsylen. Fjällandskap - 
Nordiska Museet - NMA.0000024.jpg,
Nordiska museet, public domain
• Astrid Lindgren somaliska Wikipedia.JPG, Ealex39,
CC BY-SA 4.0
• Sthlm sergelstorg MH5Y4176.jpg, Michael Krautwasser, 
CC BY-SA 3.0
• Wikipediaverkstad Stockholm Pride 2016.jpg,
Sara Mörtsell (WMSE), CC BY-SA 4.0

• Wikimania 2016 - group photo 02.jpg,
Niccolò Caranti, CC BY-SA 4.0
• Albin 01.JPG, Boberger, CC BY-SA 3.0
• ESC2016Hosts 25.jpg, Albin Olsson, CC BY-SA 4.0
• Jonatan at Wikimania 2016.jpg, Mbrent, CC BY-SA 4.0
• Wikipedia-läger Molkom 2016 136.jpg, 
Hannibal, CC BY-SA 4.0
• Biblioteket, sektion med böcker. Interiör, detalj.
Bokhylla. Schefferbiblioteket - Skoklosters slott - 86253.tif, 
Jens Mohr - LSH 86253, CC BY-SA 3.0
• Extended arm.jpg, Genusfotografen (Tomas Gunnarsson), 
CC BY-SA 4.0 



WIKIMEDIA & WIKIPEDIA

Twitter: @wikimediase
E-post: info@wikimedia.se
Telefon: 08 - 409 05 200

Wikimedia Sverige
Hantverkargatan 21
112 21 Stockholm

www.wikimedia.se

Förhållandet mellan Wikimedia och Wikipedia förbryllar lika många 
som den eviga frågan: “Vem är Björn och vem är Benny?” De är lika 
som bär, men ändå inte. Det korta svaret är att Wikimedia är bandet 
och Wikipedia sologitarren. Det långa svaret är detta:

WIKIMEDIA SVERIGE är en ideell förening som arbe-
tar för att kunskap ska finnas fritt tillgängligt för alla. Vårt 
främsta, men inte enda, verktyg i det arbetet är Wikipe-
dia. Vi är en av många lokala stödföreningar till Wikimedia 
Foundation.

WIKIPEDIA är historiens mest omfattande uppslagsverk. 
Aldrig tidigare har så många människor haft tillgång till så 
mycket information. Wikipedia är helt ideellt och drivs av 
organisationen Wikimedia Foundation

BLI MEDLEM I WIKIMEDIA SVERIGE
Som medlem i Wikimedia Sverige blir du en del av ett in-
ternationellt community för fri kunskap.

http://wikimedia.se/blimedlem

DONERA
Swish: 123 269 26 97 
Bankgiro: 5822-9915
 
http://wikimedia.se/donera


