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Demokratin – 100 år
Varför?
De som skriver under deklarationen ska verka för att fler ska få en god kunskap och medvetenhet om det
demokratiska systemet. De ska också arbeta för att fler deltar aktivt i demokratin och bidra till ett
samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. De som skriver under blir även en del av
kommitténs samling Vår demokrati – värd att värna varje dag och ska identifiera sina åtaganden i förhållande
till deklarationens mål.

Vad?
Aktörernas åtaganden:
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och
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

Hur?
1.
2.
3.
4.
5.

Vi definierar våra åtagandanden.
Vi fyller i formuläret och skickar in det.
Vi får tillbaka den fysiska deklarationen för underskrift – efter godkännande.
Vi tar ett foto när den undertecknas av Charlotte och skickar tillbaka till kommittén.
Vi tillkännager i våra kanaler att vi är delaktiga, skriver en blogg bland annat.

Myndigheten
Myndigheten för press, radio och tv verkar utifrån de mediepolitiska målen; att stödja yttrandefrihet,
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet. Mediepolitiken ska ge förutsättningar för en fri
åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i
samhället. För detta behövs en mångfald av medier av hög kvalitet.
Myndighetens uppdrag är att verka för yttrandefrihet samt stödja mångfald och tillgänglighet inom press,
radio och tv. I vårt arbete utgår vi ifrån våra verksamhetsmål där yttrandefriheten i medier ska vara stark
och innehållsrik och spridas under ansvar. Det ska finnas ett brett och varierat medieutbud i hela landet
som alla ska kunna ta del av. Vi ska även vara kunskapsbärare inom medieområdet. Vårt uppdrag
innefattar därför tillståndsgivning och registrering av sändningar i radio och tv samt granskning av att
medier följer lagar och regler. Vi fördelar också ekonomiskt stöd till nyhetsmedier samt bevakar och
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analyserar medieutvecklingen. Vår vision är att vi har ett öppet, innehållsrikt och ansvarsfullt
medielandskap. Yttrandefrihet, mångfald och tillgänglighet är delmål för att nå det högre målet om
demokrati.

Förslag på åtaganden
Då yttrande- och demokratiperspektiv alltmer kommit i fokus behöver vi verka för att medvetandegöra
och ge en insikt om innebörden av yttrandefriheten som en mänsklig och medborgerlig rättighet Även att
belysa dess relation till medier på internet samt en förståelse för komplexiteten i mediemiljön och
mediernas roll och funktion i ett demokratiskt samhälle. Vi ska också verka för att öka tillgängligheten i
olika medier såsom radio och tv. Det är särskilt viktigt utifrån ett informations- och
yttrandefrihetsperspektiv. Det demokratiska samtalet stärks genom att en mångfald av åsikter och
information sprids i medier som alla på lika villkor kan ta del av.

Interna:
Vi kommer att bjuda in relevanta föreläsare vid våra så kallade fredagsfrukostar för att fördjupa kunskapen
internt kring demokratifrågor relaterat till vårt uppdrag. Målsättningen är att bjuda in 10 experter under
vår åtagande-period inkluderat att bjuda in en representant från Demokratin 100 år.
Fredagsfrukostarna kommer att ha olika temaområden och fördjupa ämnen som tillgänglighet,
yttrandefrihet och mångfald – som alla är delmål för att nå det högre målet om demokrati. Ett konkret
exempel är tillgänglighetsfrågan som är viktig ur demokratisynpunkt. Det finns ett krav på svenska
programföretag att tillgängliggöra tv-sändningar för personer med funktionsnedsättningar. Vi behöver
utbilda oss internt för att förstå målgruppens behov och för att kunna följa dessa krav.

Externa:
• Fördjupa mediebloggen med ämnesrelaterat innehåll med bäring på yttrandefrihet och
tillgänglighet i synnerhet och MPRTs uppdrag i allmänhet med koppling till det
demokratistärkande uppdraget. Sprida i nätverket och i andra kanaler. Målsättningen är 10
blogginlägg.
• Ta fram ett kommunikativt format (kan vara ex film, infoblad eller kortare podd) om 10 ämnen
som är inom MPRTs expertområde och med koppling till det demokratistärkande uppdraget.
Formatet sprids sedan i våra egna kanaler och genom olika nätverk vi deltar i samt till intressenter
som kan ha särskilt intresse av att ta del av innehållet, ex universitet och lärosäten vi har
regelbunden kontakt med.
• Vi definierar våra expertområden för kommittén och erbjuder oss tillgängliga vad gäller vår
expertroll.

Våra kommunikativa åtaganden:
•
•
•
•
•

Ta fram ett pratmanus att ha med vid eventuella framträdanden relaterat till Demokratin 100 år.
Använda taggar #vardemokrati #demokratideklaration #demokrati100.
Koppla aktiviteter vi gör relaterat till demokratin 100 år i vår kommunikation där det är relevant.
Dela vårt eget material (ex en rapport) i sociala medier och tillgängliggöra det i nätverket som
finns runt Demokratin – 100 år.
Använda den film som är framtagen av Demokrati 100 år med vår logga på slutet.
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•

•

Delta i samtal och seminarier med bäring på det demokratistärkande uppdraget. Ex kommer vi att
delta i ett fortbildande seminarium för nätverket MIK Sverige (Statens medieråd) om press- och
mediestödets demokratiska funktion. Aktivt delta i olika medier för att kommunicera vårt
demokratistärkande uppdrag, bland annat SvD:s podd och Medierna i P1. Vi kommer även att
delta i en live sändning som TU arrangerar angående distribution av tidningar utifrån
demokratiska skäl. Medverka i ett utbildingsprogram riktat mot grundskola/gymnasium om vår
granskningsfunktion gentemot Public Service. Vi kommer även att vara öppna för att medverka i
panelsamtal gällande olika större evenemang som Bokmässan etc.
Koppla vårt demokratistärkande arbete i de internationella nätverk vi sitter i.

Förslag på spridnings- och samverkanspartners: Nätverket Demokratin 100 år, TU, Myndigheten för
tillgängliga medier, Myndigheten för delaktighet, Statens medieråd, Medieombudsmannen, Institutet för
juridik och internet, Tillgänglighetsaktörer/Brukarorganisationer, programbolagen m fl.
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