Demokratideklarationen

Kalmar läns museum har under lång tid arbetat med fokus på samhällsfrågor. Det kan vara i olika
sammanhang inom arkeologi, byggnadsvård och pedagogik. I samband med att Regeringen erbjöd
samtliga län och regioner en utställning om demokrati och dess hundra årsfirande valde Kalmar läns
museum i samarbete med länsstyrelsen att låta denna utställning gå på turné i länet under 2020. Till
denna turné lades flera andra arrangemang exempelvis fysiska föreläsningar.
Genom den internationella organisationen Bridging Ages med säte på Kalmar läns museum har vi
verkat i ett 20-tal länder under flera decennier. Här har vi bland annat arbetat i olika projekt med
svåra frågor som exempelvis konflikthantering, tvångsförflyttningar och kvinnlig könsstympning. En
viktig del i detta arbete är demokrati och mänskliga rättigheter.
I strategidokument för Kalmar läns museum ingår våra värdegrundsord: samhällsnytta, tillsammans
och kunskap. Dessa ord ska leda till ökad folkbildning, större tillit och trygghet i vårt gemensamma
samhälle. Värdegrundsorden ska också bearbetas i workshopsform inom vår egen organisation.
Kalmar läns museum ska genom t ex föreläsningar, podcasts och workshops verka för att fler ska få
goda insikter och medvetenhet om det demokratiska systemet och dess historiska rötter. Till detta
kan fogas en stark vilja till ett fördjupat folkbildningsarbete och ambition att inbjuda till dialog om
samhället idag och i framtiden.

Konkret innebär detta att vi under år 2021 med utgångspunkt från en ny utkommen länsomfattande
skrift om demokrati med titeln Från armborst till plakat ska:
 Kommunikativt: Anordna publika föreläsningar, poddar och pedagogiska program om
demokrati med utgångspunkt från skriften ovan. Föreläsningar och poddar erbjuds
allmänheten och de pedagogiska programmen erbjuds länets skolor.
 Externt: Samverka med länsstyrelsen i Kalmar län beträffande projektet Demokratistugan.
 Internt: Erbjuda personalen internutbildning om den demokratiska utvecklingen
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