Studieförbundet Vuxenskolan Halland skriver under
deklarationen för en stark demokrati
Deklarationen 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. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle
att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen tar ställning för vårt
demokratiska styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering,
extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.
Aktörerna som ansluter sig till deklarationen ska:
• 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.
Studieförbundet Vuxenskolan Halland åtar sig utöver ovan att:
Organisationens interna åtagande (Hur ska organisationen arbeta med demokrati inom den egna
organisationen?)
•

2021 intensifierar vi vårt demokratiarbete och uppmärksammar särskilt Demokratin 100 år
och allmän och lika rösträtt. Personalen fortbildas under våren i studiecirkelform med
material från SV-förbundet rörande demokratifrågor.

Organisationens externa åtagande (Hur ska aktören arbeta med demokrati gentemot externa
målgrupper?)
•

Utifrån en särskild aktivitetsplan och kampanjvecka (vecka 37 i anslutning till
Internationella demokratidagen den 15 september) firar vi och lyfter olika
demokratiaspekter riktade mot allmänheten med program i samtliga kommuner.

•

Kunskapshöjande insatser där vi t ex åskådliggör skillnaderna i ett fritt demokratiskt
samhälle och i ett auktoritärt samt berätta om och förklara hur den demokratiska processen
fungerar. Detta gör vi genom att erbjuda studiecirklar såsom Ny i politiken, Politikerskolan
och Mitt Val. Vi ska erbjuda introduktions-/basutbildningar och sätta fokus på det
förändrade politiska läget och dess mer långsiktiga påverkan på framtiden.

•

Inom ramen för det folkbildningsgemensamma initiativet #ViMåstePrata och material från
SV-förbundet erbjuda föreläsningar och studiecirklar.

•

Samarbeta med våra grundorganisationer Centerpartiet, Liberalerna och LRF runt
demokratifrågor.

•

Rikta oss mot ungdomar i demokratiarbetet – genom t ex en paneldebatt, samt genom ett
teaterprojekt med en grupp gymnasieungdomar som kommer att framföra en egenskriven
föreställning med demokratifokus (föreställningen planeras att spelas i minst två
kommuner).

Kommunikativt åtagande (Vad ska kommuniceras och till vem?)
•

Demokratiarbetet ska genomsyra våra folkbildande aktiviteter, men också synas på bredare
front genom information, marknadsföring, sociala medier och i riktade opinionsinsatser.

•

Ett innovativt tilltal ska genomsyra vår kommunikation runt demokrati.

