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Deklaration för en stark demokrati
Oskarshamns kommun värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och
rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption
och rasism.
Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att under 2021 aktivt arbeta
vidare med barn och ungas rätt att göra sina röster hörda, i enlighet med artikel 12 i
barnkonventionen som nu är svensk lag.
Genom att arbeta med barn och ungas delaktighet, lyssna in och göra analyser utifrån barns bästa
inför alla beslut som påverkar barn och unga kan vi bidra till att stärka barn och ungas demokratiska
engagemang och känsla av delaktighet. På det sättet är vi med och skapar bärare av framtidens
demokrati.

Oskarshamns kommuns åtaganden
1. Vi kommer under våren 2021 Implementera rutiner för att genomföra
barnkonsekvensanalyser, där barn ska ha möjlighet att höras, inför beslut som påverkar barn
och unga.
Detta är en åtgärd som kommer att öka kunskapen om barns rätt att bli hörda internt hos
kommunens medarbetare samtidigt som fler barn i kommunen faktiskt kommer att få sina
röster hörda. Detta ökar medvetenheten om det demokratiska systemet, internt såväl som
externt.
2. Under hösten 2021 kommer fyra unga kommunutvecklare med huvuduppdraget att arbeta
för ungas delaktighet att vara anställda på kommunen. Bakgrunden till detta är att ungdomar
i Oskarshamn utryckt en önskan att vara mer delaktiga. En önskan som kommunen på detta
sätt tillvaratar.
3. Vi är barnens Oskarshamn – barn och ungas deltagande i samhällsplaneringen
I den översiktsplan som tas fram under 2021 förstärks vikten av barn och ungas delaktighet
och inflytande i samhällsplaneringen genom viljeinriktningen:
”Oskarshamns kommun ska byggas för barn och av barn, genom att barns röster hörs och
tas in. I Oskarshamns kommun tar barnen en självklar plats och präglar det offentliga
rummet.”
4. Vi kommer via våra digitala kanaler kommunicera till alla invånare att vi undertecknat
Deklaration för en stark demokrati, samt exempel på hur vi arbetar med barn och ungas
delaktighet. Detta kommer vi att göra tillsammans med barn och unga.

