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Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati
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Till beredningen för mänskliga rättigheter

Västra Götalandsregionens åtaganden till
demokratideklarationen
Inom ramen för Demokratideklarationen åtar sig Västra Götalandsregionen att i
samverkan med andra aktörer arbeta för att främja alla människors lika värde, de
grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt
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. Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet,
arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

Vi kommer bland annat att:

Interna åtaganden
•

•

Vidareutveckla arbetet för Agenda 2030 och mål för social hållbarhet för
vår egen organisation genom att arbeta för god hälsa och välbefinnande,
jämlika och lika rättigheter samt tillit, trygghet och delaktighet.
Fortsätta arbetet för att all information till invånarna ska vara tillgänglig,
begriplig och inkluderande. Vi arbetar med klarspråk, normmedvetenhet,
tillgänglighetsanpassningar och översättningar på exempelvis våra
webbsidor, i underlag till politiska beslut och i patientinformation.
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Externa åtaganden
•

•
•

•
•
•

•

Arrangera dialog i samråd med och dela ut ekonomiskt stöd till det civila
samhället som arbetar för mänskliga rättigheter, så som föreningar som
arbetar för att särskilt uppmärksamma rättigheter för hbtq-personer, barn,
de nationella minoriteterna samt personer med funktionsnedsättning.
Lägga särskilt fokus på ett utvecklingsarbete för stärkt dialog med barn
och unga i enlighet med barnkonventionen som svensk lag.
Bidra till minskade skillnader i livsvillkor och hälsa genom vårt regionala
utvecklingsarbete med kraftsamlingar för exempelvis fullföljda studier och
digitalisering.
Stärka invånarnas medie- och informationskunnighet i samarbete med
bland annat biblioteken i Västra Götaland.
Stärka de publicistiska medierna och deras roll i demokratin genom att
stödja arbetet för Medier & demokrati på Lindholmen Science Park.
Samverka med Länsstyrelsen Västra Götalands län och Göteborgs Stad i
nätverket Västsverige mot rasism med syfte att bidra till ett systematiskt
arbete för att respektera, skydda och efterleva mänskliga rättigheter och
demokrati genom att motverka rasism och diskriminering i Västra
Götaland. I samverkan visas också utställningen ”Fira demokratin”.
Samverkan med internationella nätverk som WHO Regions for Health och
WHO Healthy Cities för att inspirera och påverka arbete för
grundläggande demokratiska rättigheter, hälsa och jämlikhet på den
internationella arenan, inom ramen för Agenda 2030.

Kommunikativa åtaganden
•

•

Arrangera Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 2021 på temat
demokrati och mänskliga rättigheter tillsammans med bland annat
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göteborgs Stad och Göteborgs
Universitet.
Delta i West Pride 2021 för att stå upp för hbtqi-personers lika rättigheter
och möjligheter, ha dialog med målgruppen och visa på att Västra
Götalandsregionen vill vara en öppen och inkluderande region för varje
människa oavsett sexualitet och identitet.

