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Kommunstyrelsen

Deklaration för en stark demokrati
Bakgrund
År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta
i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en
nationell kraftsamling, Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen är att
främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka
förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i
demokratin. Genom olika insatser avser regeringen främja deltagande och
delaktighet i demokratin, öka kunskapen och stärka demokratins motståndskraft. Flertalet myndigheter har därför fått demokratiuppdrag av regeringen.
För att genomföra uppdraget har kommittén startat Vår demokrati – värd att
värna varje dag som är en rörelse där det bland annat ingår kommuner,
regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringsliv, skolväsendet
och andra aktörer som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla
demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100
åren.
Deklaration för en stark demokrati är framtagen av kommittén Demokratin
100 år och är en del i kommitténs arbete med att etablera den nationella
samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.
Kommunfullmäktige uppmärksammade och högtidlighöll 100-årsdagen av
Riksdagens första beslut att införa allmän och lika rösträtt i Sverige i december
2018 och kommer nu att planera för ytterligare aktiviteter under 2021. Detta
för att befästa demokratiska värderingar, stärka respekten för mänskliga
rättigheter samt värna rättsstatens principer. Genom att underteckna
deklarationen åtar sig Kalmar kommun bland annat att värna alla människors
lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer
och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet,
korruption och rasism.
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Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2021 att underteckna deklarationen för
en stark demokrati. Som ett komplement till det beslutet avser
kommunfullmäktiges presidium om följande åtagande under året:
-

-

-

Kalmar kommun ska bjuda in Kalmars ungdomsråd till
kommunfullmäktige för en diskussion om utveckling av de ungas
inflytande, utbyte internationellt och öka ungdomars delaktighet. Detta
kommer ske så fort möjligheter ges att ha fysiska möten.
Kalmar kommun ska fortsätta uppmärksamma och kommunicera att
demokratin i Sverige fyller 100 år. Detta kommer ske i olika forum och
olika kanaler. Exempelvis genom information på kommunens intranät
till anställda i kommunen, på kommunens externa hemsida och via att
fysiskt uppmärksamma det på kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige bjuder in Bo Per Larsson, senior rådgivare åt
SKR, för att prata demokratiutredning och lokalt självstyre.

För kommunfullmäktiges presidium

Roger Kaliff
ordförande
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