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Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika
undertecknar ”Deklaration för en stark demokrati”
Riksförbundet SIMON är en mångkulturell intresseorganisation, som arbetar för att motverka
missbruk av droger och står för en restriktiv narkotika- och alkoholpolitik. SIMON arbetar också för
att motverka främlingsfientlighet, rasism, köns- och hedersförtryck, diskriminering, utanförskap och
segregering i samhället. Vi är religiöst och politiskt obundna och vi baserar vår verksamhet på
principen om alla människors lika värde och rättigheter, samt står på en demokratisk värdegrund.
SIMON samlar människor med olika etnisk och religiös bakgrund i ett samarbete för gemensamma
mål. SIMON består av ett riksförbund och lokalföreningar runt om i landet. SIMONS ståndpunkt är att
en liberalisering av narkotika- och alkoholpolitiken leder till ökat bruk av droger och ytterligare social
utslagning i samhället, där narkotikan i förlängningen utgör ett hot mot demokratin. Vi anser att alla
barn och unga i Sverige har rätt till en sund och trygg uppväxtmiljö fri från narkotika. Vi vill stimulera
ungdomar till att bli aktiva drogmotståndare. Vi tror på att vi gemensamt kan arbeta för ett samhälle
där integration och delaktighet är en naturlig del och där frihet från narkotika ska vara en självklarhet

Vi Riksförbundet SIMON, Svenskar och invandrade mot narkotika 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.

Genom att underteckna ”Deklaration för en stark demokrati”, åtar sig Riksförbundet SIMON att
under perioden 2020-2021 verka för följande:
•

•

•
•
•

genom metoder och processer uppmuntra till och främja demokratiskt deltagande inom
organisationen och i samhället. Vi vill minska utanförskapet och bidrar till att öka
innanförskapet för att värna demokratin i Sverige
vi ska genomföra en satsning på ett värdegrundsarbete baserat på principen om alla
människors lika värde och rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, hudfärg, kön, språk, religion,
sexuell läggning, politisk uppfattning eller social ställning
inspirera barn och ungdomar till självständigt engagemang och demokratiskt deltagande i
SIMON
kunskapshöjande utbildningsinsatser för förtroendevalda inom föreningskunskap för att
stärka deras förmåga till att leda inom det civila föreningslivet
sprida information om en deklaration för en stark demokrati

