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Deklaration Demokrati 100 år 

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri-och rättigheterna och rättsstatens principer 
och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.  
 
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, 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 

• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.Vi behöver agera nu för 
att säkra en stark demokrati även i framtiden. 

 
Detta åtar sig Sveriges Elevkårer särskilt att göra genom att 
 

• Sprida information om Deklaration för en stark demokrati och verka för att våra 
medlemsorganisationer ska ta en aktiv del i kampanjen och själva skriva under deklarationen. 
 

• Verka för att skolor ska ha ett öppet samtalsklimat, genom att låta elevkårer bjuda in politiska 

företrädare till skolor och arbeta för att oliktänkande ska kunna mötas och respekteras i 

skolan.  

 

• Ägandeskapet i demokratiska frågor och engagemanget i demokratiska processer lokalt ska 

öka. Sveriges Elevkårer ska driva frågan om ungas förutsättningar att vara en del av och 

påverka genom hela beslutsled på lokal nivå och att unga ska vara en stark röst i lokalpolitiska 

frågor.  

 

• Verka för att nationella aktörer ska erkänna fria och självständiga elevkårer som viktiga för 

demokratins utveckling. 

 

• Verka för att bredda elevrörelsen som arena och sprida kunskap om elevkårer som 

demokratisk plattform att göra skillnad bland unga som inte är engagerade i elevkårer.  

 

• Verka för att dubbla stötet till unga civilsamhällsorganisationer så att vi ytterligare kan stötta 

unga som vill organisera sig i demokratiska föreningar. 

 

• Verka för att skolans demokratiuppdrag ses över för att främja ungas aktiva deltagande i 

demokratiska processer och engagemang i samhällsfrågor. Elever ska inte enbart vara passiva 

mottagare av demokratiska värden, elever ska också ha utrymme och stöd att praktisera reellt 

inflytande och verklig påverkan.  

 
Demokratin får aldrig tas för given 

 

 

 


