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Deklaration för en stark demokrati
Undertecknandet av Deklaration för en stark demokrati är startskottet för
Borås Stads firande av att det är 100 år sedan både män och kvinnor fick rösta i
val till riksdagen.
Genom att underteckna deklarationen åtar sig Borås Stad på olika sätt att
fördjupa och stärka sitt demokratiarbete under jubileumsåret 2021:
Interna åtaganden
•

•

•

•

Borås Stad tar under året fram en digital portal för mänskliga rättigheter
för att stärka kompetensen hos medarbetare i dessa frågor. Det kommer
exempelvis att finnas webbaserade utbildningar kopplade till
diskrimineringsgrunderna.
Borås Stad ingår i projektet Från vad till hur som leds av Emerga, en
institution för mänskliga rättigheter. Projektet pågår fram till juni 2021
och syftar till att ta fram verktyg för att Borås Stad ska arbeta med mer
fokus på rättighetsfrågor i praktiken.
Borås Stad reviderar sin vision som har en stor insats kopplat till
delaktighet och demokrati, då man involverar representanter för de som
lever, verkar och vistas i Borås.
Vård- och äldreförvaltningens myndighetsenhet utbildar sina 80
medarbetare i Klarspråk. Syftet är att öka den äldres möjlighet till
delaktighet och inflytande samt att den information som ges ska vara
mer lättillgänglig. Projektet kommer att fortgå under hela 2021.

Externa åtaganden
•

Med anledning av Borås Stads demokratijubileum har den ideella
föreningen Youth 2030 valt att anordna ett Hackaton här. De bjuder in
unga med temat Stärka demokratin för unga. Utöver detta event
kommer ett arbete ske med ungdomarna under hela 2021. Projektet är
finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF). Utöver ungdomarna kommer tjänstepersoner och politiker att
bjudas in.
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•

Den 10 juni inviger Borås Stad den turnerande nationella utställningen
Fira demokratin. Samtidigt invigs också den egenproducerade
utställningen om demokratins genombrott ur ett lokalt Boråsperspektiv. Båda utställningarna ställs ut i Kulturhusets foajé, från 10
juni till 29 augusti 2021.

•

En föreläsning om demokrati kommer att anordnas för elever i årkurs 2
i Borås Stads gymnasieskolor, studenter på Vuxenutbildningen och
eventuellt för allmänheten beroende på rådande restriktioner.
Den 10 november till den 10 december anordnar Borås Stad en månad
med fokus på mänskliga rättigheter. Månaden syftar till att samordna
och stärka arbetet med mänskliga rättigheter i kommunen, såväl internt i
Borås Stad som externt. Målet är att öka kännedom om rättigheter och
skyldigheter.
Vård- och äldreförvaltningen verkar för att alla seniorer ska få möjlighet
till en digital inkludering. Många satsningar har redan genomförts när
förvaltningen inte har ställt in utan ställt om sitt hälsofrämjande arbete
till seniorer. Under 2021 kommer förvaltningen satsa mer på digitala
kurser och aktiviteter samt möjlighet att få digitalt stöd i hemmet. Det
pågår också ett arbeta med att kunna erbjuda seniorer som är 75 år och
äldre att låna surfplatta, för att motverka digitalt utanförskap. Vård- och
äldreförvaltningens arbete har lyfts nationellt och många kommuner
och myndigheter har tagit del av arbetet.

•

•

Kommunikativa åtaganden
Under 2021 genomförs kommunikationsåtgärder både internt och externt i
Borås Stads olika kanaler för att marknadsföra aktiviteter och för att
uppmärksamma initiativ med koppling till demokrati. Vi kommer bland annat:
•

skapa en kampanjwebb för kommunens uppmärksammande av
demokratijubileet,

•

skriva nyheter och pressmeddelanden om våra aktiviteter,

•

göra inlägg i Borås Stads sociala medie-kanaler för att uppmärksamma
aktiviteter, initiativ och själva jubileet.

Under rådande situation med covid-19-pandemin kan vissa av åtagandena
komma att förändras eller anpassas beroende på de restriktioner som gäller
under året.
Per-Olof Höög
Kommunfullmäktiges ordförande

