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 Kommittén Demokratin 100 år 
 

Åtaganden för en stärkt demokrati 
 

Inledning 

Länsstyrelsen Östergötland ska i all verksamhet integrera de mänskliga rättigheterna, särskilt 

skyddet mot diskriminering. För att utveckla arbetet i Östergötland samarbetar Länsstyrelsen 

med bland annat myndigheter, kommuner och civila samhället.  

Länsstyrelsen vill bidra till målen att fler har en god kunskap och medvetenhet om demokratin, 

att fler engagerar sig i demokratin och ett ökat stöd för demokratin. 

Genom att underteckna deklarationen tydliggörs Länsstyrelsens ambition att värna de 

mänskliga rättigheterna i länet. 

 

Åtagande 

Länsstyrelsen i Östergötlands län värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och 

rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, 

främlingsfientlighet, korruption och rasism.   

Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:  

•  verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet. 

Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,  

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och  

• bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.  

 

Åtgärder och aktiviteter för att bidra till att utveckla demokratin 

Länsstyrelsen Östergötland åtar sig att genomföra följande åtgärder och under perioden 2020-

2021 för att stärka och utveckla demokratin. 

Främja samverkan i länet kring demokratifrågan 

Länsstyrelsen ska i olika nätverk uppmärksamma demokratifrågan, genomföra att informera, 

uppmuntra andra aktörer att skriva under deklarationen för en stärkt demokrati samt att 

kommunicera och genomföra aktiviteter i samverkan. 
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Genom kommunikativa insatser uppmärksamma Demokratin 100 år 

Länsstyrelsen ska sprida kunskap om Demokratin 100 år i olika kommunikationskanaler. 

Myndigheten ämnar även tillsammans med länets jämställdhetsråd uppmärksamma att det är 

100 år sedan den första kvinnan tog plats i riksdagen.  

Länsstyrelsen kommer också marknadsföra olika aktiviteter kring demokrati i länet. 

Erbjuda seminarier, utbildningar och aktiviteter med temat demokrati 

Länsstyrelsen ska inom sitt breda verksamhetsområde erbjuda seminarier, utbildningar och 

andra aktiviteter på temat demokrati.  

Vara värd för Demokratistugan 

Länsstyrelsen ska vara värd, genomföra och bemanna ”Demokratisugan”. I samband med detta 

planerar vi genomföra aktiviteter med demokratiteman i länet tillsammans med intresserade 

kommuner, myndigheter, region, civila samhället och näringslivet.  

Lyfta demokratifrågan hos länsstyrelsens personal 

Genom information och dialog på olika personalmöten lyfta demokratifrågan, särskilt med 

fokus på den statliga värdegrunden och vikten av att bygga och bevara förtroendet för 

myndigheterna och staten. 

Öka möjligheten för barn att komma till tals 

En viktig del i demokratin är dialog med olika målgrupper. Att synliggöra och förstärka dialog 

med alla medborgare är något Länsstyrelsen Östergötland anser viktigt att fortsätta utveckla. 

Mot bakgrund av att barnkonventionen blev lag har barn lyfts fram särskilt. Genom att 

myndighetsgemensamt hitta former för dialog med barn i lämplig form, till exempel ett 

Barnens insynsråd. Genom dialog med barn kan myndigheten få viktig information om hur 

barn ser på viktiga frågor som länsstyrelsen ansvarar för. T.ex. demokrati, samhällsplanering, 

friluftsstrategi, integration mm. 
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