#ViMåstePrata – Sveriges studieförbund
och folkhögskolor – undertecknar
deklaration för en stark demokrati
Studieförbund och folkhögskolor har mötesplatser för skapande, bildning
och kultur i hela Sverige och driver genom sin verksamhet demokratin
framåt.
Hösten 2017 startade den folkbildningsgemensamma demokratisatsningen
#ViMåstePrata, initierad av Hédi Fried. Den nationella kraftsamlingen fortsätter
under 2020 - 2021 med verksamhet i hela landet. Huvudsyftet är att främja det
demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft in i framtiden.
Kommittén Demokratin 100 år har lanserat Deklaration för en stark demokrati för att
mobilisera alla organisationer som på olika sätt arbetar för en stark demokrati.
Folkbildningen, som finns i Sveriges alla kommuner och som står för alla människors
lika värde och dagligen värnar människors rättigheter och möjligheter att vara
delaktiga i samhällsbygget är en självklar aktör i arbetet. Genom att underteckna
deklarationen åtar sig #ViMåstePrata att under perioden 2020 - 2021 genomföra ett
brett folkbildningsgemensamt arbete i hela landet med förstärkning av pågående
arbete inom folkbildningen och i samverkan med andra aktörer.
#ViMåstePratas samverkan med kommittén Demokratin 100 år
Målgruppen för #ViMåstePratas satsningar är i första hand alla som är involverade i
folkbildningen, ledare, lärare och deltagare, föreningar, organisationer och
civilsamhälle, men också de som står långt ifrån, där folkbildning och arbete för
delaktighet behövs som mest för en levande demokrati värd namnet.
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Vi kommer att utveckla och sprida metodmaterial, bland annat en uppdatering
av våra samtalskort om demokrati, som ska kompletteras med en kategori om
demokratin 100 år och en kategori om kvinnorörelsens kamp för rösträtt.
Genom vår demokratitalarbank med 130 talare erbjuder vi samtal och möten
om demokrati med engagerade talare från hela samhällslivet. Samtal som både
handlar om att dela perspektiv och att bidra till ökad kunskap från olika håll,
men också om att våga utmana svåra frågeställningar som fördjupar och inte
har självklara svar. Vi fyller på med nya demokratitalare som har kunskap i
dagsaktuella frågor och kommer inledningsvis att satsa på digitala möten.
Ledare och lärare inom folkbildningen ska rustas med verktyg, material och
stimulansinsatser för att stärkta kunna arbeta vidare med demokrati både i
praktiken och med bildningsinsatser på studieförbund och folkhögskolor in i
framtiden.
I samband med att demokratin fyller 100 år i Sverige kommer studieförbund
och folkhögskolor att kunna få stimulansstöd för att fira demokratin utifrån
lokala önskemål och i samverkan så att det blir en angelägenhet för hela
lokalsamhället. Det kan vara utåtriktade aktiviteter på stadens torg och/eller
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en demokratidag på en folkhögskola. Vi ser här också ett möjligt samarbete
kring Demokratistugan.
Vi kommer att skapa en materialbank för demokratifrågor, metoder,
erfarenheter, verktyg och annat demokratimaterial. Förutom det som tas fram
inom folkbildningen och #ViMåstePrata ska vi samla in material från andra
aktörer för att skapa en gemensam samlingsplats. Materialbanken kommer att
ligga på vimasteprata.org och finnas kvar och uppdateras löpande.
Vi sprider information om vårt eget och andras demokratiarbete i egna kanaler
och via sociala medier.
Vi samverkar gärna med andra inom Vår demokrati vid större samlingar som
Järvaveckan och Almedalsveckan.
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