
   
 

Jokkmokks kommun – Åtaganden Demokratin 100 år 
 
Biblioteken i Jokkmokks kommun ska under året, i samarbete med Sensus Norrbotten och 

Västerbotten, ha en utställning med bilder och text om demokrati, val och minoriteter.  

Utbildningsinsatser för bibliotekspersonalen av Region Norrbotten för att öka kunskapen om 

och implementeringen av Barnrättskonventionen samt vikten av barns inflytande.   

                                                                                                                  

Kultur och fritid har under många år genomfört årliga demokratiutbildningar för elevråden i 

kommunen. Jokkmokks kommun planerar att fortsätta utbilda eleverna och kommer under 

året att ge eleverna en historisk tillbakablick på ungdomars inflytande i skolan och i 

kommunal planering.  

Kommunen vill göra en digital demokratiutbildning för föreningar, tjänstepersoner och 
förtroendevalda med Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättigheter.  
 
I Jokkmokks bygdemedelsprojekt KUPP, Kultur och Upplevelser, kommer det finnas en 
pott med projektmedel där föreningar och kulturutövare ska kunna söka medel för att 
genomföra egna projekt på temat Demokrati 100 år. 
 
MR-obelisker är ett kommunalt gestaltningsprojekt i Jokkmokks kommun, som har 
resulterat i fem skulpturer i form av obelisker. Skulpturerna har placerats ut på olika platser i 
kommunen, med temat FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Under 
demokratiåret vill kommunen genomföra några föreläsningar på temat av FNs 
rättighetsdeklaration, t.ex. om människors lika värde, yttrande- och religionsfrihet, urfolks 
rättigheter och barnkonventionen. Kommunen vill göra en ny broschyr som presenterar 
tanken bakom varje skulptur. Kommunen vill också märka varje obelisk med synliga QR-
koder knutna till en hemsida med information om både konstprojektet och ytterligare läsning 
om mänskliga rättigheter.  
 
I fritidsgården Östra Hörnet vill kommunen arbeta med barnens och ungdomarnas 
delaktighet.   
 
Kulturskolan samverkar med Kulturskolorna i Norrbotten angående demokrati och 

delaktighet, bland annat genom fortbildning av personal. I den öppna verksamheten startar 

Jokkmokks kommun ett Regnbågshäng - en kväll med gemenskap för barn, unga och vuxna. 

I vår filmklubb för unga kommer vi att bjuda in till en biokväll med filmer på temat ungas 

rättigheter. Ungdomarna får vara med och rösta fram vilka filmer som ska visas.   

Kommunen kommer under året att uppmärksamma demokratin och demokratins 100-

årsjubileum på sin hemsida och i sina sociala kanaler.  

 


