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Deklaration för en stark demokrati   
 

Inom ramen för demokratideklarationen åtar sig Länsstyrelsen i Gotlands län, i 

samverkan med aktörer i länet, att verka för att befästa de demokratiska värdering-

arna, stärka respekten för mänskliga rättigheter och värna rättsstatens principer.  

  

Tillsammans arbetar vi för att stärka demokratin, bland annat genom att:    

 

⎯ Länsstyrelsen har inom sitt geografiska område en sammanhållande funkt-

ion i länet mellan lokala aktörer som exempelvis näringslivet, civilsam-

hällets organisationer, statliga myndigheter samt nationella myndigheter 

och Region Gotland. Under pågående samhällsstörning (covid -19) ge-

nomför länsstyrelsen regelbundna samverkanskonferenser för att i dialog 

inhämta underlag till länets samlade lägesbild.  

 

⎯ Samordna länets arbete med mänskliga rättigheter, social hållbarhet och 

Agenda 2030 – genom Forum för social hållbarhet. Deltagande aktörer i 

länet är representanter från Region Gotland, statliga myndigheter, närings-

liv och civilsamhällets organisationer.  Det övergripande målet är att 

stärka länets förmåga att genomföra samordnade insatser. Forumet möts 

fyra gånger per år, under olika teman som exempelvis barnrätt och för-

stärkt minoritetslagstiftning. Under 2021 kommer länsstyrelsen särskilt 

uppmärksamma att demokratin fyller 100 år.   

 

⎯ Under åren 2018 - 2021 delta i projektet NORMA- se kompetensen. Pro-

jektet handlar om att ta vara på allas kompetens vid rekrytering. Utbild-

ningsinsatserna riktar sig främst till länsstyrelsens personalansvariga che-

fer och HR med syftet att bli en mer inkluderande arbetsgivare, i ett demo-

kratiskt avseende, genom att höja kompetensen inom normkritiskt tän-

kande.  

 

⎯ Dialogmöten på residenset. Dialog för Gotland är en nystartad plattform 

för strategiska samtal om viktiga framtidsfrågor. Länsstyrelsen kommer 

under 2020 och 2021 att bjuda in aktörer från det gotländska samhället för 

att diskutera angelägna samhällsfrågor. Genom Dialog för Gotland vill 

länsstyrelsen stimulera till ökad samverkan och bidra till att förmedla kun-

skap, inspiration och samsyn i ämnen som berör alla som besöker, bor och 

verkar på Gotland.  

 

⎯ Länsstyrelsen är värd för Demokratistugan under 2021, enligt överens-

kommelse med kommittén Demokrati 100 år. 
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⎯ Vi kommer att kommunicera våra demokratiåtaganden internt på vårt 

intranät och externt på länsstyrelsens webb och i sociala medier. 

 

⎯ Länsstyrelsen ska i all verksamhet internt och externt integrera de mänsk-

liga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering. Genom att under-

teckna deklarationen tydliggörs Länsstyrelsens ambition ytterligare att 

värna de mänskliga rättigheterna i länet. 

 

 

 

  


