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Deklaration för en stark demokrati
Länsstyrelsen Skåne undertecknar deklarationen för en stark demokrati
och åtar sig att uppmärksamma, sprida kunskap om och försvara
demokratin.
Länsstyrelsen Skåne kommer att uppmärksamma att det är 100 år sedan det
demokratiska genombrottet. Förutom att uppmärksamma vikten av demokratin i vårt
dagliga myndighetsarbete kommer vi att genomföra ett antal olika aktiviteter.
Länsstyrelsen Skåne kommer att ha ett särskilt fokus på barn och unga. Flera
undersökningar, bland annat från det internationella forskarnätverket World Value
Survey och Institutet för framtidsstudier, visar att ungas tilltro till demokratin
minskar. Länsstyrelsen Skåne vill bidra till målsättningarna om ökat engagemang för
demokratin och ett ökat ställningstagande för demokratin genom att skapa
medvetenhet om att demokratin inte kan tas för given. Demokratins införande har
föregåtts av ett aktivt arbete av människor som har kämpat för sina rättigheter.
Rättigheter som vi inte kan ta för givna utan som måste försvaras varje dag.
Länsstyrelsen Skånes huvudsakliga målgrupp kommer att vara personer som möter
barn och unga i sitt arbete. Vi hoppas kunna ge dem verktyg för att de i sin tur ska
kunna stärka ungas egenmakt, inflytande och engagemang.
Länsstyrelsen Skåne kommer bland annat;
• Genomföra fyra frukostseminarier på länshövdingens residens under hösten
2020 och våren 2021. Med följande teman
- Demokrati, historieundervisning och ungas demokratimedvetenhet
- Från rösträttsrörelsen till att ta makten tillbaka – jämställdhetsrörelsen då
till nu,
- Ungas organisering och egna engagemang,
- Demokrati, jämlikhet och framtiden
• Uppmärksamma demokratin 100 år i samband med totalförsvarsdagen i
september.
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• Malmö stad och Länsstyrelsen Skåne planerar att under 2020 och 2021 ha
gemensamma arrangemang för att uppmärksamma bland annat hur rasism och
hatbrott motverkar demokratin.
• Demokratstugan till Skåne under våren 2021 som kommer innehålla,
utställning, seminarier och workshops tillsammans med ett stort antal andra
aktörer. Gymnasieskolor och gymnasieelever kommer särskilt bjudas in för
att besöka stugan.
• Vi kommer aktivt lyfta vikten av demokrati och ungas rätt till jämlika
uppväxtvillkor i Länsstyrelsen Skånes kommunikation med andra.

