
 

Deklaration för en stark demokrati - Högskolan Dalarna  

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati manifesterar Högskolan 
Dalarna sitt ansvar och fortsatta engagemang för en stark och uthållig demokrati. 
Högskolan Dalarnas vision är att skapa öppna vägar till kunskap för ett gott 
samhälle där ”vår forskning och våra utbildningar ska bidra till ett samhälle som vilar 
på demokratisk grund och som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart för 
nuvarande och kommande generationer.” Vidare stipulerar Högskolan Dalarnas 
värdegrund att ”vi ska vara tillgängliga och öppna i våra uppfattningar och i vårt 
agerande inom Högskolan och mot omvärlden” och utgöra ”ett intellektuellt och kritiskt 
nav i samhället”. 

I linje med Högskolan Dalarnas vision och värdegrund 

- genomför Hållbarhetsrådet vid Högskolan Dalarna under 2021 ett antal internt 
inriktade seminarier med fokus på jämställdhet och inkludering, 
internationalisering samt miljö och klimat. Seminarieinbjudan går ut till samtliga 
medarbetare.   
 

- fortsätter Högskolan Dalarna under läsåret 2021/22 att bedriva utbildning, 
forskning och samverkan med fokus på demokrati, interkulturalitet, 
civilsamhälle, segregation, mångfald, mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling.  
 

- genomför Högskolan Dalarna ett antal externt inriktade aktiviteter där 
demokratifrågor står i centrum. Här innefattas bland annat ett seminarium med 
inbjudna privata och offentliga samverkanspartners kring demokrati och 
extremism, en seminarieserie inom ett nystartat forskarnätverk kring hållbar 
utveckling, samt en höstkonferens riktad till samverkansaktörer kring 
interkulturalitet och integration.  
 

- utöver undervisning och forskningspublikationer kommunicerar Högskolan 
Dalarna sina interna och externa demokratiaktiviteter via nyhetskanaler, på 
webb och i dagspress, genom presskonferenser och debattartiklar. 
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Martin Norsell, rektor 

https://www.du.se/globalassets/global/visionen/hd_broschyr_vision_180x254_8sid_hires.pdf
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