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Famna undertecknar
Deklaration för en stark
demokrati
Famna är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Vårt
uppdrag är att, tillsammans med våra medlemmar, bedriva informationsoch påverkansarbete om frågor som rör utveckling och
tillväxt inom idéburen svensk välfärd. Inom vårt uppdrag ryms även att
stärka medlemmarnas systematiska kvalitetsarbete, att erbjuda
utbildningsinsatser och deltagande i branschspecifika nätverk. Famnas
medlemmar utgör en viktig del av det svenska välfärdssamhället. Flera av
medlemmarna har i hundratals år erbjudit sociala tjänster, kvalificerad
vård och omsorg utan vinstsyfte.
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Famna ger genom sina medlemmar röst och stämma åt många av
dem som faller mellan stolarna i välfärdssamhället, åt dem som
inte kan eller vill bli del av den offentliga sektorns omsorg och
stöd och heller inte befinns lönsamma eller intressanta för de
privata företagen.
Demokratiska rättigheter som valfrihet i välfärden kräver att det
finns mer än offentliga utförare och privata företag att välja
mellan; många människor känner sig inte sedda i de stora
systemen och uppskattar att alternativ till offentlig och privat
sektor finns inom välfärden. Famna arbetar för att denna sektor
ska växa och utvecklas.
Famna åtar sig att genom sitt påverkansarbete verka för att stärka
den idéburna sektorn, och i synnerhet sina medlemmar. Famna
kommer även uppmana sina medlemmar att ställa sig bakom
Deklaration för en stark demokrati.
Famna är en av de initiativtagarna till samverkansprojektet Nysta.
Målet med projektet är att bidra till ett nytt samhällskontrakt för
ett Sverige post-corona med tydligare och bättre förutsättningar
för civilsamhället. Civilsamhället är en av grundbultarna i
utvecklingen och förankringen av demokratin. Projektet kommer
under hösten 2020 och våren 2021 bjuda in till dialoger och
seminarier för att öka insyn och möjlighet till att delaktighet bland
representanter inom civilsamhället.

Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd
Postadress:
Box 16355

E-post:
info@famna.org

Telefon:
08-546 949 30

Hemsida:
www.famna.org

Besöksadress:
Klara Södra Kyrkogata 1

Sida
1 (2)

Sida
22

•

Famna kommer i sin kommunikation och verksamhet på olika sätt
lyfta att demokratin fyller 100 år.
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