
Deklaration för en stark demokrati. 
 

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. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten 
om demokratin likväl som att öka engagemanget och människors delaktighet i denna. 
För att uppnå målet behöver det offentliga Sverige ställa sig bakom målet och bidra 
till arbetet.  

Om aktören 

Karlskrona kommun är en öppen, välkomnande, jämställd och trygg kommun. I 
Karlskrona ska inte geografisk bostadsort, socioekonomisk bakgrund eller val av 
skola påverka individens framtida möjligheter. I vår kommun har alla människor 
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

I Karlskrona finns flera av storstadens möjligheter kombinerat med den mindre 
stadens närhet. Genom samarbeten, delaktighet och inflytande för våra medborgare 
skapar vi en framtid som håller.  

 

Organisationens interna åtagande (Hur ska organisationen arbeta med 
demokrati inom den egna organisationen?) 

Karlskrona kommun ska vara drivande i arbetet för att skapa ett offentligt samtal, i 
nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och enskilda. Samtal och 
aktiviteter ska genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser, digitalt 
såväl som fysiskt där så är möjligt. 

• Under hösten 2021 kommer anställda i Karlskrona kommun få en 
grundläggande presentation om mänskliga rättigheter. Det är SKR:s 
utbildningsmaterial som kommer att användas på arbetsplatsträffarna.  

• Forum Levande Historias miniutställning ”Leve demokratin” kommer att sättas 
upp på kommunens olika arbetsplatser under hösten 2021 så att 
kommunanställda kan ta del av den.  

Organisationens externa åtagande  

Genom undertecknandet av deklarationen åtar Karlskrona kommun sig till att aktivt 
stå upp för demokratin, sprida kunskap och medvetenhet om det demokratiska 
systemet och bidra till det demokratiska samtalet. Vi ska verka för att befästa 
demokratiska värderingar, stärka respekten för mänskliga rättigheter samt värna 



rättsstatens principer. Det kommer att ske i samverkan med andra aktörer som 
Blekinge museum, BTH, Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge. 

• Tillsammans med Blekinge museum kommer Karlskrona kommun att vara 
aktiva och delaktiga under den planerade demokrativeckan 29 oktober – 6 
november, då också Demokratistugan kommer till Karlskrona. Aktiviteterna 
syftar till att uppmärksamma kommunens medborgare och besökare att det är 
100 år sedan både kvinnor och män fick rösta och att bidra till medvetenhet 
och kunskap om vikten av att främja demokratin.  

• Karlskrona kommun samverkar med Blekinge museum i samband med 
föreläsningar under demokrativeckan. 

• Karlskrona kommun, BTH, Blekinge museum och Region Blekinge arrangerar 
föreläsning samt utställning i samband med Internationella demokratidagen 
den 15 september. 

• Karlskrona kommuns politiker kommer att bjuda in kommunens medborgare till 
samtal om demokrati under demokrativeckan vid Demokratistugan, förutsatt 
att pandemirestriktionerna tillåter det.  

• Under hösten kommer olika utställningar på temat demokrati och mänskliga 
rättigheter att finnas i kommunhusets reception och på Stadsbiblioteket, och 
blir då tillgängliga för medborgarna. 

Organisationens kommunikativa åtagande  

Karlskrona kommun kommer att på olika sätt kommunicera vikten av demokratin och 
att demokratin i Sverige fyller 100 år.  

Vi genomför kommunikationsåtgärder både internt och externt för att marknadsföra 
aktiviteter under året och för att uppmärksamma frågeställningar och initiativ med 
koppling till demokrati. 

Kommunikationen ska ske i olika kanaler. 

Alla verksamheter inom kommunkoncernen ska beakta mänskliga rättigheter och 
främja likabehandling. Genom att skriva under deklarationen tydliggörs ambitionen att 
värna de mänskliga rättigheterna. 
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