Stockholm den 12 januari 2021

Giva Sverige undertecknar deklaration för en stark
demokrati
Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Våra drygt 160
medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer inom civilsamhället,
med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Gemensamt är
viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 9,1 miljarder kronor
(2019) från allmänheten, företag och organisationer.
Deklarationen för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100
år som leds av Peter Örn och är en del i kommitténs arbete med att etablera den
nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar
avstamp i att Sveriges demokrati 2021 fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att
uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar sig
att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen.
Giva Sverige har beslutat att underteckna deklarationen och kommer att 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.

Giva Sverige antar deklarationen för en stark demokrati med följande
åtaganden:
Interna åtaganden
•

Giva Sverige är en ideell förening med tydlig demokratisk förankring genom
medlemskapets åtagande. I såväl utvecklingsarbete som löpande verksamhet
arbetar Giva Sverige för att involvera medlemmarna i olika arbets- och
referensgrupper som ett led i att också stärka den ideella sektorn.

•

Giva Sverige kommer även att uppmana sina medlemmar att skriva under
Deklaration för en stark demokrati.

Externa åtaganden
•

Civilsamhället är en av grundbultarna i utvecklingen och förankringen av
demokratin. Giva Sverige är en av initiativtagarna till samverkansprojektet
Nysta; civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt. Målet är att
bidra till ett nytt samhällskontrakt för ett Sverige post-corona med tydligare
och bättre förutsättningar för civilsamhället. Nysta kommer under 2021 att
bjuda in till dialoger och seminarier för att öka insyn och möjlighet till att
delaktighet bland representanter inom civilsamhället. Arbetet genomförs i sex
arbetsgrupper, varav en arbetar specifikt med demokratiutveckling.

•

Genom vår dagliga verksamhet för ökad privat finansiering av ideella
organisationer som ett led i att stärka civilsamhället arbetar vi löpande med
att visa på det engagemang för och i civilsamhället som givande innebär.

Kommunikativa åtaganden
•

Giva Sverige kommer under 2021 att kommunicera vikten av demokratin,
civilsamhällets roll i demokratin, riskerna för krympande utrymme för
civilsamhället och att demokratin i Sverige fyller 100 år genom att integrera
det i våra utbildningar och evenemang. Kommunikationen kommer att ske i
olika kanaler inför och under dessa tillfällen men också som del av innehållet.
Ett exempel är vår konferens Insamlingsforum 2021 den 17 mars som inleds
med ett anförande av Peter Örn och följs av ett samtal med fokus på
civilsamhällets roll för demokratin.

•

Vi vill även se på fler möjligheter att tillsammans med andra lyfta frågor om
demokratin.

