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Deklaration för en stark demokrati - Riksarkivet 
Arkiven är en förutsättning för Sveriges demokratiska system. Genom bevarade och 
tillgängliga arkiv skapas möjlighet till insyn, rättssäkerhet, samt tillgång till 
samhällsviktig information och vårt gemensamma kulturarv.  
 
Riksarkivets uppdrag är att säkerställa samhällets informationsförsörjning idag och i 
framtiden. Vi är en viktig hörnsten i ett demokratiskt samhälle och därför är det ett 
naturligt steg för oss att skriva under deklarationen.  
 
Inom ramen för demokratideklarationen åtar sig Riksarkivet att under åren 2020-
2021 speciellt verka för att befästa de demokratiska värderingarna, stärka respekten 
för mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer. 

Demokrati kommer att vara ett återkommande tema i vår ordinarie 
programverksamhet 
Vi gör våra arkiv tillgängliga genom till exempel utställningar, föreläsningar, kurser, 
visningar, deltagande i olika dagar och mässor samt våra konton i sociala media. Till 
exempel kommer en vandringsutställning om valsedlar att finnas hos oss i 
Marieberg, Stockholm, från och med den 28 april till mitten av augusti 2020. 
Utställningen är framtagen av Fabel, IESC, Folkevirke, Studio Kalleinen och 
International IDEA och är öppen för allmänheten. För mer information om våra 
övriga aktiviteter: https://riksarkivet.se/sok-arrangemang  

Vi kommer att medverka i Arkivens dag 2021 på temat ”Röster i arkiven” 
Syftet med Arkivens dag är att visa på arkivens rika historiska innehåll men också 
att lyfta fram det arbete som bedrivs med att säkerställa den information som skapas 
idag. Genom arrangemanget vill sektorn öka kunskapen om att arkiven är samhällets 
minne både för en förfluten tid och för en framtid. Det är gratis att besöka och forska 
i de svenska arkiven, alla har tillgång och i stort sett allt är öppet för forskning. 
Arkivens dag infaller varje år den andra lördagen i november och vänder sig till 
allmänheten som målgrupp. Bakom Arkivens dag står SASS, Svenska arkiv i 
samverkan för synlighet, som samlar landets arkivorganisationer och Riksarkivet. 

Vår målsättning är att digitisera och publicera arkivmaterial som förvaras hos oss 
och som har anknytning till demokratijubiléet 
Riksarkivet kommer att digitisera Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtts 
(LKPR) arkiv, ett material om den allmänna och lika rösträttens införande. Arkivet  
består av 6 hyllmeter protokoll, brev, skrivelser, medlemsregister, affischer och 
räkenskaper. Det digitiserade materialet kommer att publiceras i Riksarkivets 
söktjänst (https://sok.riksarkivet.se/) och i Archives Portal Europe 
(http://www.archivesportaleurope.net/ ). Vi planerar också att göra en utställning för 
allmänheten under 2021. 
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Riksarkivet har ansvar för den statliga arkivverksamheten i Sverige. Vi säkrar 
samhällets långsiktiga informationsförsörjning och garanterar innehåll, sammanhang 
och äkthet. 
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