DRAMATEN SKRIVER UNDER DEKLARATIONEN FÖR
EN STARK DEMOKRATI
Kungliga Dramatiska Teatern, mer känd som Dramaten, är Sveriges nationalscen.
Teatern verkar utifrån ett uppdrag från regeringen, som bland annat innebär att
teatern har till uppgift att förvalta, utveckla och berika teaterkonsten, teaterhistorien,
det svenska språket och kulturarvet, liksom att hantera arkiv och samlingar.
Med en bred och varierad repertoar når Dramaten fram till vuxna, barn och unga.
För en nationellt angelägen aktör som Dramaten är inkludering centralt. Tvärsektoriella perspektiv vägs in i planering, utveckling och kommunikation: jämställdhet,
tillgänglighet, mångfald och barnperspektiv. Teatern samverkar internationellt och
interkulturellt inom teater- och kulturliv liksom med civilsamhället i stort.
Dramaten skriver under deklarationen för en stark demokrati och åtar sig följande:
Organisationens interna åtagande
Dramaten avser att:
→ arbeta med att söka kontaktytor och samarbeten från skiftande sociala och
geografiska positioner långt från Dramatenhuset.
→ fortsätta arbeta för att tillgängliggöra teatern som arbetsplats, både fysiskt och 		
socialt.
→ söka efter nya unga röster att skriva pjäser för teatern.
Organisationens externa åtagande
Som konstnärlig institution är Dramaten en viktig aktör och försvarare av demokratiska
värden och det fria ordet. Repertoaren 2021 diskuterar allt från medborgarrättsrörelsen till vilka som har tillgång till nationalscenen. Produktionerna belyser exempelvis
vad som händer när demokratin skakar, förintelsens drivkrafter och hur vi tar hand om
varandra efter en katastrof.
Dramaten arrangerar, under hösten 2021, skilda samtal med demokratiska teman. Bland
annat presenteras workshopserien Öva- och skapa demokrati.
Vidare fortsätter Dramaten att tillgängliggöra scenkonsten för fler, bland annat genom
att vidareutveckla den digitala scenen Dramaten Play. Genom uppsökande publikarbete
arbetar Dramaten aktivt för att nå fler publikgrupper på platser längre bort från
Dramatenhuset.

Dramaten avser att:
→ medverka till att belysa vikten av demokratiska värden i vårt
gemensamma samhälle.
→ bjuda in till öppen dialog och offentliga samtal med teaterchef, konstnärlig 		
personal och inbjudna gäster.
→ utveckla en ny, mer tillgänglig webbplats.
→ arrangera samtal och publika aktiviteter med fokus på demokrati.
→ tillgängliggöra konsten och teatern för fler via aktivt publikarbete och
digitala plattformar.
→ söka nya samarbeten inom föreningsliv och civilsamhälle.
Organisationens kommunikativa åtagande
Dramaten avser att:
→ informera om Demokratideklarationen i sina kanaler.
→ uppmärksamma samarbetspartners om deklarationen.
→ underbygga demokratiska värden via teaterns verksamhet och arbete.

