
 
 
  
 

 

Deklaration för en stark demokrati 
Bakgrund 
Ungdomsrörelsen är demokratins frontlinje.  
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och 
rättigheterna och rättsstatens principer.  
Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, 
främlingsfientlighet, korruption och rasism. Barn och ungdomars 
organisering i Sverige och i världen är en kraftfull folkrörelse som 
får det demokratiska utrymmet att växa. De är demokratibärare.  
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.  
Vi vill arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och bidra till ett gott 
samtalsklimat och en god människosyn i samhället.  
Nedan beskrivs LSU:s åtaganden. 
 

Åtaganden 
o LSU kommer att arbeta för att förbättra vår interna tillgänglighet genom 

kompetensutvecklande insatser och förbättrade digitala plattformar.  
Detta gör vi för att ge bättre förutsättningar för alla barn och unga att delta i det 
demokratiska samtalet.  

 

o LSU kommer att engagera sig för att vara en aktiv röst i påverkansarbetet för en sänkt 
rösträttsålder och valbarhetsålder samt samverka med de allierade som driver frågan 
framåt.  

Detta gör vi för att fler barn och unga ska kunna påverka samhällsutvecklingen genom 
demokratiska val. 
 
o LSU kommer att kommunicera i våra digitala kanaler och sociala medier om det 

engagemang som våra medlemsorganisationer, partnerorganisationer, representanter 
och talespersoner bedriver för en demokratisk värld där alla barn och unga är 
organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen.  

Detta gör vi för att vi tycker att det är viktigt att barn och unga får ta del av inspirerande 
verktyg och metoder som stärker deras möjlighet till makt genom att själva engagera sig i 
demokratin. 

Avslutning 
Med denna demokratideklaration uppmanar LSU våra medlemsorganisationer att också 
signera sina egna demokratideklarationer. LSU:s styrelse kommer att följa upp åtagandena i 
vår demokratideklaration. Vi har mycket arbete framför oss och kommer att göra allt för en 
nutid och framtid med ännu mer demokrati. 


