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Länsstyrelsen i Norrbotten undertecknar Deklaration för en stark demokrati  
  
Vi vill värna alla människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och 
rättsstatens principer. Vi tar avstånd från diskriminering, extremism, 
främlingsfientlighet, korruption, rasism och sexism.   
 
Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och 
är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – 
värd att värna varje dag. Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar 
sig Länsstyrelsen i Norrbotten att verka för en stark, dynamisk och relevant demokrati i 
Norrbotten, bland annat genom följande aktiviteter år 2021:  
  

• Inleda en fördjupad samverkan med Region Norrbotten, länets kommuner, 
statliga myndigheter och andra aktörer i länet i frågor som rör demokrati och 
mänskliga rättigheter. Vi vill att fler ska bli lyssnade till, och känna delaktighet i 
det demokratiska systemet. Genom en fördjupad samverkan bidrar vi till ett 
systematiskt arbete och kan lära av varandras erfarenheter, arenor och 
perspektiv.   

 
• Kontinuerligt arbeta för att utveckla våra arbetsformer för dialog och samråd 

med syfte att alla länets invånare ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande 
i de frågor som berör dem. Aktiviteterna kan ske såväl fysiskt som digitalt.  

 
• Genomföra kunskapshöjande insatser på temat demokrati och inkludering för 

Länsstyrelsens personal och externa aktörer.  
 

• Bidra till att stärka demokratin och att öka delaktigheten i samhället genom att 
underteckna och påbörja implementeringen av en överenskommelse mellan 
Länsstyrelsen, Region Norrbotten och Samforma med syfte att skapa former för 
en mer formaliserad och systematiserad samverkan mellan offentlig sektor och 
civilsamhälle.  

 
• Stå värd för och delta i Demokratistugans program i samband med besöket i 

Norrbotten. Satsningen har tagits fram av kommittén Demokrati 100 år och 
kommer att innefatta utställningar, seminarier och workshops på tema 
Demokrati och mänskliga rättigheter.     

  
• Att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i 

Sverige fyller 100 år. Kommunikationen ska ske i olika kanaler.   
 

• I all vår verksamhet och i alla våra uppdrag anta ett rättighetsperspektiv för att  
bidra till ett inkluderande, jämlikt och jämställt samhälle. Genom att 
underteckna deklarationen tydliggörs Länsstyrelsen i Norrbotten ambition att 
värna de mänskliga rättigheterna och att fortsätta arbeta för ett jämlikt och 
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jämställt Norrbotten, något som görs bland annat genom att stärka tillämpningen 
av ett rättighetsbaserat arbetssätt och strategiskt bedriva systematisk 
jämställdhetsintegrering.  

 
Deklarationen ska skrivas under av Lotta Finstorp, landshövding 


