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Deklaration för en stark demokrati 

Länsstyrelsen Uppsala län värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och 

rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar därför tydligt avstånd från diskriminering, 

extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Genom att underteckna 

deklarationen tydliggörs länsstyrelsens ambition att inom ramen för detta arbete även 

verka för en levande demokrati med ökad delaktighet och inflytande för länets invånare. 

 

Länsstyrelsen Uppsala län vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden 

genom att under 2021:  

• verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet, 

• arbeta för att fler aktivt deltar och står upp för demokratin och för allas lika värde och 

rättigheter  

• bidra till ett samhällsklimat som kännetecknas av öppenhet, respekt och tolerans. 

Inom ramen för deklarationen åtar sig länsstyrelsen, i samverkan med relevanta aktörer i 

länet, att verka för att befästa de demokratiska värderingarna, stärka respekten för 

mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer. Tillsammans ska vi arbeta för att 

stärka demokratin genom följande: 

• Att arbeta för att i vår verksamhet och i våra uppdrag anta ett rättighets- och 

jämställdhetsperspektiv för att bidra till ett inkluderande, jämlikt och jämställt 

samhälle.  

• Genom Råd för social hållbarhet, vilket är länets högsta strategiska forum inom social 

hållbarhet, skapas struktur och systematik i länets arbete inom social hållbarhet. 

Rådets styrka är flernivåsamverkan (stat, region och kommun) och tillhandahåller en 

plattform för delaktighet som stärker demokratin i länet.  

• Fördjupa samverkan med Region Uppsala, länets kommuner, statliga aktörer och 

civilsamhällesorganisationer i länet i frågor som rör demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

• Utveckla våra arbetsformer för dialog och samråd med syfte att alla länets invånare 

ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem.  

• Genomföra Länsstyrelsen Uppsala läns timme för demokrati den 11 maj då 

demokratin undersöks utifrån ett socioekonomiskt- och jämställdhetsperspektiv.  
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• Att på olika vis kommunicera demokratiperspektivet, vikten av demokratin och att 

demokratin i Sverige fyller 100 år.  

• Vara medarrangör till Mänskliga Rättighetsdagarna 2021 och därigenom belysa rätten 

till bostad och diskrimineringen av nationella minoriteter utifrån ett regionalt 

perspektiv. 

• Genomföra kunskapshöjande insatser om demokrati och delaktighet bland annat i 

samarbete med Region Uppsala och Myndigheten för delaktighet.  

• Genomföra utbildningar för nya medarbetare i den statliga värdegrunden och 

statstjänstemannarollen.  

• Arbeta för att alla har tillgång till och förstår texter som är skrivna av länsstyrelsen 

genom att utveckla klarspråksarbetet. 

 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med handläggare Hyra Tahiraj som 

föredragande. I den slutliga handläggningen har även länsråd Cecilia Magnusson, 

avdelningschef Christel Benfalk, enhetschef Tony Engström, samordnare till 

landshövdingen Anna-Klara Lindeborg och handläggare Katarina Persson medverkat.  

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 

 

 


