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Demokratideklarationen  
Region Kalmar län värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri-
och rättigheterna och rättsstatens principer. Region Kalmar län tar tydligt 
avstånd från diskriminering, extremism främlingsfientlighet, korruption och 
rasism. 

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. Genom att underteckna 
Deklaration för en stark demokrati åtar sig Region Kalmar län att verka för 
en stark demokrati i framtiden genom bland annat följande aktiviteter under 
2021: 

• Digitala språkcaféer  

Region Kalmar län har både tagit initiativ Språkcafé online som 
genomförs i samverkan med kommunernas folkbibliotek i Kalmar län 
Syftet med de digitala språkcaféerna är bland annat att skapa en arena för 
nyanlända att träffa andra, ge möjlighet att prata och lära sig mer om det 
svenska samhället och det svenska språket och att minska det digitala 
utanförskapet. 

• eMedborgarveckan 

Under eMedborgarveckan i oktober samordnar Region Kalmar län  
aktiviteter som genomförs i samverkan med kommunernas  
folkbibliotek.      
Syftet är att främja ökad användning av e-tjänster och ökad digital  
delaktighet för alla.      
eMedborgarveckan kommer att bestå av ett brett utbud av aktiviteter  
med fokus på individen och dennes förmåga att använda e-tjänster.  
En större kommunikativ kampanj kommer även att genomföras i      
samband med eMedborgarveckan. 
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• Nationella minoriteter 

      Enligt minoritetslagens 5§ ska kommuner och regioner anta mål och 
      riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.  

 
Det övergripande målet med Region Kalmar läns insatser är att stärka 
nationella minoriteters rättigheter till sitt språk och sin litteratur i Kalmar län.  
Under demokratiåret kommer det att genomföras insatser för att synliggöra 
de nationella minoriteternas kultur och språk. Det kommer att ske i 
samverkan med kommunernas folkbibliotek och Länsstyrelsen. Under året 
kommer Region Kalmar län påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. 
 
Kommunikation  
I samband med samtliga aktiviteter som är beskrivna i denna deklaration 
kommer en utåtriktad kommunikation att ske, bland annat genom sociala 
medier, nyhetsbrev och via regionens hemsida.  
Genom våra interna nätverk och utbildningar kommer vi också på olika sätt 
belysa, integrera och stärka de demokratiska rättigheterna under året.  

 

Bakgrund 
Kommittén Demokratin 100 år har i uppdrag att under åren 2018 – 2021 
planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för 
en stark demokrati. Insatserna samlas under rubriken Vår demokrati – värd 
att värna varje dag. 
Kommitténs arbete ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både 
kort och lång sikt genom att öka delaktigheten, förankringen och 
motståndskraften i demokratin. Insatserna ska tillexempel främja utveckling 
av de kunskaper och förmågor som människor behöver ha för att kunna delta 
aktivt i demokratin, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt 
deltagande och stärka stödet för demokratins grundläggande principer. I 
detta arbete har en deklaration tagits fram.  
Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer 
demokratin som styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och 
arbetar för att stärka demokratin. Den tar avstamp i att Sveriges demokrati 
fyller 100år.  
De aktörer som undertecknar deklarationen tar ställning för alla människors 
lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer 
och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, 
korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som ansluter 
sig till deklarationen: 

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

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 



Region Kalmar län 
Datum 
2021-05-05 

 Sida 
3 (3) 

 

 

• bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och 
respekt. 

  
Aktörer som skriver under deklarationen ska definiera sina åtaganden i 
förhållande till målen i deklarationen. I början av 2022 ska alla aktörer som 
undertecknat deklarationen lämna in en kort beskrivning av den verksamhet 
som genomförts i förhållande till åtagandena. 

Ingeborg Eriksson 
regiondirektör  
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