DEMOKRATIDEKLARATION SÄVSJÖ KOMMUN
VAD ÄR SYFTET MED DEKLARATIONEN?
Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som
styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka
demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt
tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar deklarationen åtar
sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som anges i deklarationen.
VAD INNEHÅLLER DEKLARATIONEN?
De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de
grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från
diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka
demokratin ska aktörerna som ansluter sig till deklarationen:
•

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, och

•

bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

VAD KRÄVS FÖR ATT UNDERTECKNA DEKLARATIONEN?
De aktörerna som vill skriva under deklarationen ska definiera sina åtaganden i förhållande
till de tre målen i deklarationen. Med åtaganden menas konkreta aktiviteter som ska
genomföras under 2021.
Kommunen bör definiera åtminstone ett internt åtagande – Hur ska aktören arbeta internt
med demokrati?, ett externt åtagande – Hur ska aktören arbeta med externa målgrupper om
demokrati?, och en kommunikationsinsats – Vad ska kommuniceras och till vem?
I början av 2022 ska alla aktörer som undertecknat deklarationen lämna in en kort
beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena
SÄVSJÖ KOMMUNS ÅTAGANDE
Sävsjö kommuns åtaganden ansluter till kommunens arbete med sin utvecklingsstrategi och
dess fokusområden. De tar sin utgångspunkt i kommunens värdegrund:
Alla människors lika värde är utgångspunkten för vårt arbete.
Internt åtagande
Genom aktiviteter kopplade till fokusområde barns rättigheter kommer Sävsjö kommun
arbeta fram strategier och handlingsplaner för hur barns rättigheter ska stärkas både i det
interna arbetet och i arbetet med kommunens invånare. Under 2021 ska dessa strategier

och handlingsplaner beslutas, presenteras och förankras i verksamheten. Dessutom ska
minst en konkret aktivitet kopplat till dessa strategier och handlingsplaner genomföras.
Externt åtagande
Kopplat till det pågående arbete med ny översiktsplan kommer ett antal medborgardialoger
genomföras, både digitalt och i fysisk form. Parallellt med detta kommer också digitala
landsbygdsdialoger att genomföras, vars syfte är att ge kommunens invånare möjligheter att
lämna utvecklingsförslag för sin kommundel.
En kommunikationsinsats
Sävsjö kommun kommer på sin hemsida och i sociala medier uppmärksamma att demokratin
firar 100 år i Sverige 2021 och då bland annat via en extra satsning på olika former av
medborgardialoger.
Som en del i detta och i det pågående arbetet med den pågående pandemin kommer
kommunen att genomföra att antal kommunikativa insatser riktade mot civilsamhället under
2021. Exempel på detta är möten med både medborgare och föreningar för dialog kring hur
smittspridningen kan begränsas i vår kommun.

