2020-03-09

Sacos åtaganden i samband med
undertecknandet av Deklaration för en stark
demokrati
Demokratin 100 år
Saco antog en ny värdegrund på kongressen 2017. I värdegrunden står nu
uttryckligen att Saco står upp för demokrati och människors lika värde,
individens förmåga och kollektivets styrka.
Vi ser akademisk utbildning och forskning som avgörande för tillväxt och
välfärd. Med nyfikenhet, kunskap och kreativitet bidrar vi till
samhällsutvecklingen. I syfte att levandegöra vår värdegrund ser vi det som
en självklarhet att skriva under deklarationen för en stark demokrati.
Saco vill utveckla sin roll som kunskapens försvarare och en aktör för
akademisk frihet i Sverige och Europa. För oss som centralorganisation för
landets akademiker är fri forskning en central fråga. Den är också en
grundsten i varje demokratiskt land. Fri forskning betyder fria medborgare.
Idag ser vi i flera länder att den fria akademin och forskningen riskerar att
bli kontrollerad av den politiska makten. Vi ser med oro på att utvecklingen
ute i världen går ut fel håll. Även om Sverige står väl rustat finns det
orostecken även här. Vi kan och får aldrig ta demokratin för given.
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Driva kunskapshöjande arbete om och påverkansarbete mot fake
news och för ett tillåtande samtalsklimat, t ex genom att genomföra
och kommunicera resultatet av enkäter om debattklimatet bland
politiker och opinionsbildare med frågor om hur de förhåller sig till
kunskap i debatten
Sprida information i våra egna kanaler om att demokratin fyller 100
år 2021.
Under 2020 och 2021 samla våra 21 medlemsförbund för att stärka
demokratin och den akademiska friheten och uppmuntra till egna
aktiviteter på förbundsnivå
Kommunicera våra insatser för demokratin i sociala medier.
Delta i informationsprojekt som stärker forskares rättigheter i utsatta
länder i syfte att medvetandegöra deras situation i Sverige

