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Vilhelmina kommun undertecknar Deklaration för en stark demokrati
Den svenska demokratin bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.
Den offentliga makten utövas under lagarna, med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Dessa principer är
grundläggande för Sverige som demokrati och rättsstat, samtidigt som de också utgör
grunden för hela vårt samhälle.
Människor behöver vara delaktiga, ha kunskap om hur demokratin fungerar och
gemensamt se till att demokratin är motståndskraftig. Genom att underteckna
Deklaration för en stark demokrati åtar sig Länsstyrelsen Västerbotten, tillsammans
med länets kommuner, Umeå universitet och Region Västerbotten att verka för att
demokratin även fortsättningsvis ska stå stark samt tydliggör ambitionen att värna de
mänskliga rättigheterna.

Vilhelmina kommuns åtaganden under 2021:
Kommunikativa åtaganden:
• Att kommunicera vikten av demokratin och att demokratin i Sverige fyller 100
år samt att aktivt informera om de aktiviteter, med koppling till demokrati, som
genomförs under året. Kommunikationen ska ske på kommunens hemsida, via
sociala medier och traditionell media.
• Att särskilt uppmärksamma demokratin 100 år samt betona vikten av
demokratin vid nationaldagstalet av kommunfullmäktiges ordförande
• Ordna en kväll i demokratins tecken som riktas till medborgarna.
Externa åtaganden:
• Inleda en fördjupad samverkan med länets kommuner, Länsstyrelsen
Västerbotten, Region Västerbotten och andra aktörer i länet i frågor som rör
demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att fler ska kunna göra sin röst
hörd och känna delaktighet i det demokratiska systemet. Genom en fördjupad
och mer aktiv samverkan bidrar vi till ett systematiskt arbete där vi hittar
synergieffekter och kan dra nytta av varandras erfarenheter, nätverk och
perspektiv.
• Verka för att så många som möjligt ur den egna organisationen ska delta i
Länsstyrelsen Västerbottens arrangemang kring
o Demokratistugan (vecka 33),
o Delaktighetsveckan med tema demokrati (vecka 46) samt
o Webbinarieserien Demokratimorgon (maj-december).
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Interna åtaganden:
• På kommunens intranät lägga ut löpande information till medarbetare om att
demokratin firar 100 år.
• Fullmäktige har demokratitema på ett sammanträde under 2021. Exempel på
teman: hot och hat, det demokratiska samtalet och demokratin i framtiden.
• Ta del av och sprida studiematerial från ”Ja må den leva! Demokratin uti
hundrade år” internt i kommunens verksamheter.
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