
Högskolan Väst undertecknar Demokratideklarationen  

Organisationens interna åtagande (Hur ska organisationen arbeta med demokrati inom den egna 
organisationen?) 

- Högskolans starka engagemang i arbetet för demokrati slås fast i den strategiska plattformen 
och i våra kärnvärden. Vår målsättning är en akademi där alla ges samma möjligheter. 
Högskolans roll i att stärka demokratin, arbeta för lika villkor och jämställdhetsintegrering 
kommer att fortsätta lyftas fram internt vid olika tillfällen under året:  
 

o Högskolans förankring i demokratiska värdering lyfts fram vid all introduktion av 
nyanställda.  

o En kurs i normkritik genomförs inom ramen för högskolepedagogiken för att utveckla 
vår pedagogiska verksamhet.  

o Normkritiska perspektiv lyfts även inom ramen för introduktionskursen för nya 
doktorander samt forskningsledarkursen.   

o Anställda på högskolans förvaltning ska erbjudas ytterligare kompetensutveckling i 
normkritik.  

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

- Att dela högskolans värderingar kring bl a demokrati kommer att ligga till grund för våra 
strategiska partnerskapsavtal.  

- Mentorskapsprogrammet Näktergalen, som matchar studenter med grundskoleelever och 
har inkludering och delaktighet som mål, stärks.  

- Satsning på Science Shops med syfte att stärka högskolans samarbete med civilsamhället 
stärks under 2021. Demokratifrågor och delaktighet är ett av de teman som diskuteras.  

- Seminarieserie som firar hundra år av svensk demokrati planeras till hösten 2021. 
Seminarierna ska avslutas med en chat med paneldeltagare och genomförs i samarbete med 
externa aktörer som t ex gymnasieskolor.   

- Samarbetet med Support Group Network som arbetar med inkludering, delaktighet och att 
stärka flyktingar inom en rad områden fortsätter.  

- Högskolans aktiva engagemang för akademisk frihet inom t ex organisationer som Scholars at 
Risk fortsätter. 

Organisationens kommunikativa åtagande (Vad ska kommuniceras och till vem?) 

- Seminarieserien om demokrati ska marknadsföras. Seminarierna vänder sig till en bred 
målgrupp, t ex gymnasieelever, politiska partier och civilsamhället.  

- Högskolan kommer under året att vara aktiv i samhällsdebatten kring demokratifrågor bl a 
genom debattartiklar och i egna sociala kanaler.  

Om Högskolan Väst  

Högskolan Väst i Trollhättan karaktäriseras av forskning och utbildning i samverkan med det 
omgivande samhället. Högskolan brinner för att göra skillnad och bidra till en positiv 
samhällsutveckling.  


