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Deklaration för en stark demokrati 

Inledning 
Deklaration för en stark demokrati är framtagen av Kommittén Demokratin 100 år som 
en del av kommitténs arbete med att etablera en nationell samling: Vår demokrati – värd 
att värna varje dag.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- 
och rättigheterna och rättsstatens principer samt tar 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 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin 

• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. 

Vi behöver agera nu för att säkra en stark demokrati även i framtiden. Demokratin får 
aldrig tas för given.  

Åtaganden 
Inom ramen för deklarationen åtar sig länsstyrelsen i Jönköpings län, i samverkan med 
andra aktörer i länet, att främja och stärka demokratin genom följande åtaganden.  

• Länsstyrelsen ska arbeta internt för att öka medarbetarnas kunskap om och 
förståelse för den statliga värdegrunden genom information och dialog, till 
exempel samtal och övningar på avdelnings- och enhetsmöten, 
personalinformation för hela myndigheten och separata utbildningstillfällen för 
hela eller delar av myndigheten utifrån behov.  

• Länsstyrelsen ska kartlägga i vilken utsträckning länsinvånarna, till exempel 
genom det civila samhället, görs delaktiga i samrådsförfaranden och 
beslutsprocesser som leds av länsstyrelsen.  

• Länsstyrelsen ska fördjupa samverkan kring demokrati i relevanta forum och 
nätverk som länsstyrelsen samordnar där andra regionala och lokala aktörer i 
länet deltar. Detta gäller i första hand de forum som anordnas av länsstyrelsens 
olika uppdrag inom social hållbarhet.  

• Länsstyrelsen ska initiera en regional demokratikommission med syftet att skapa 
former för det demokratiska samtalet och för att utveckla delaktigheten i länet. 
Kommissionen leds av landshövding Helena Jonsson med en bred  
representation bland medlemmarna. 
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• Länsstyrelsen ska stå värd för Demokratistugan 2021, i samverkan med 
kommittén Demokratin 100 år, och tillsammans med andra aktörer i länet skapa 
ett relevant program för att främja, stärka och informera om demokrati. 

• Länsstyrelsen ska genomföra kommunikativa insatser för att uppmärksamma 
Demokratin 100 år.  

 

 

 

 

 

 

 

Helena Jonsson, landshövding 

Jönköping den 23 april 2021 
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