
Demokratideklaration Medborgarskolan 
 
Organisationens externa åtagande 
 
Demokratiaspekten är närvarande i alla våra befintliga samarbeten och är också en central del när vi 
överväger att inleda nya samarbeten. 
 
Mer konkret är Medborgarskolans externa åtagande de många projekt vi driver som främjar 
demokratin i samhället. Ett exempel är projektet Från utsatt till insatt.  Projektet, som är baserat i 
Medborgarskolans Region Stockholm, ska bidra till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta 
grupper (äldre, nyanlända och personer med funktionsvariationer) som är eller riskerar att hamna i 
ett digitalt utanförskap. Projektet utbildar i hur det digitala samhället fungerar och deltagarna får 
lära sig att använda olika digitala tjänster, alltifrån ta del av samhällsdebatten, sköta sin ekonomi, 
boka vårdbesök eller teaterbiljetter till att använda sociala medier.  
 
Ett annat exempel på Medborgarskolans externa demokratiinsatser är projektet Huskurage - Alla har 
rätt till ett liv fritt från våld, som finns i Medborgarskolans Region Mitt. Våld i nära relation är en 
samhällsutmaning, inte en familjeangelägenhet. Det handlar om individens frihet och okränkbara 
värde. Kunskapsnivån hos allmänheten ökar långsamt, och projektet är ett socialt hållbart arbete för 
en långsiktig normförändring. Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de 
som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våld i det tysta. De vet att grannar kommer ingripa 
och agera. Grannar vet att med en dörrknackning och ett samtal kan de förhindra våld och stoppa 
pågående våld. I förlängningen bidrar projektet till att personer som är utsatta för våld och förtryck i 
hemmet får mer trygghet och därmed mer frihet samt möjlighet att påverka sina liv och göra sin röst 
hörd. 
 
Sist men inte minst driver Medborgarskolan verksamhet som möjliggör etablering och delaktighet i 
demokratin för nya svenskar. Projektet Nyfiken på min stad fokuserar på utlandsfödda kvinnor som 
är hemmavarande med barn. Målsättningen är att kvinnorna ska utveckla sig i det svenska språket 
och samtidigt känna att de är fullvärdiga medborgare i sin stad samt få kunskap om hur de kan ta en 
mer aktiv del i det närdemokratiska arbetet. Verksamheten genomförs i samarbete med 
trädgårdsföreningar.  
 
Organisationens interna åtagande 
Vi kommer arbeta än mer med demokrati internt i och med en ny samverkansmodell som tydliggör 
olika regionsöverskridande arbetsgruppers roller och mandat. Genom vår nya nationella 
utvecklingsplan som utarbetats i samverkan mellan medarbetare och chefer i samtliga regioner samt 
förbundskansliet, kommer vi också att se till att arbeta mer regionsöverskridande för att främja 
intern demokrati. 
 
Organisationens kommunikativa åtagande 
Kommunikation med vår omvärld sker ofta digitalt. Vi har påbörjat ett arbete med att förbättra vår 
hemsida för att i högre utsträckning lyfta fram till exempel bokcirklar, hantverkscirklar och 
musikcirklar som ordnas tillsammans med enskilda grupper, så kallade ”kompiscirklar”. Folkbildning 
kan bidra till att stärka demokratin genom att människor möts över gemensamma intressen och 
därmed på köpet får del av nya perspektiv utanför sina gängse kretsar. På så vis skapar 
folkbildningen bryggor i samhället som minskar vi- och dem och utanförskap samt bidrar till 
inkludering. Genom att förbättra informationen om detta på webben hoppas vi nå ut till fler. Vi 
håller också på att ta fram en ny informationsvideo som på ett enkelt och lustfyllt sätt förklarar hur 
man startar studiecirkel och hur det i det större perspektivet kan bidra till att stärka demokratin.  
 



 
 
 
Om Medborgarskolan 
Medborgarskolan – ett humanistiskt studieförbund som sätter viljan att lära först – spelar en viktig 
roll i dagens Sverige. Vi drivs av att skapa en högre mening, av att utveckla människors intressen till 
ny kunskap – genom hela livet. Vi är en ideell förening och vår verksamhet är öppen för alla. 
 
Vi på Medborgarskolan vet att ny kunskap väcker mod och nya möjligheter och får människor att 
våga säga vad de tänker och tycker. En grundval i en levande demokrati. Vi gör vårt yttersta varje dag 
för att inspirera människor att utvecklas och hämta ny kunskap på ett lustfyllt sätt. Med folkbildning, 
uppdragsutbildningar och skolverksamhet engagerar vi många människor i hela landet – från Kiruna i 
norr till Ystad i söder. 
 
Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. Humanismen bejakar hela människan och menar 
att varje människa har förmåga att ta till sig nya insikter och utvecklas till större mognad. 
Humanismen har en tydlig etisk grundsyn: allt som gynnar och stärker människan i hennes utveckling 
är positivt, allt som förminskar henne är negativt. Starka medmänniskor som har erforderlig kunskap 
vågar ta plats i det demokratiska samtalet! 
 
Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden. 
 
 
 
 

 


