
 

Deklaration för en stark demokrati 
 

Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati vill Uppsala 

universitet markera det faktum att ett demokratiskt samhälle bygger på 

samma förutsättningar som universitetets verksamhet. Den fria 

forskningen och all högre utbildning är beroende av, samtidigt som den 

bidrar till, den demokratiska utvecklingen. Uppsala universitet stärker 

demokratin varje dag genom undervisning av studenter. Samtidigt 

bedrivs fri forskning med höga ambitioner. Internationellt är Uppsala 

universitet känt för sin starka tradition inom demokratiområdet.  

 

Uppsala universitet ska forska och ta fram ny kunskap inom 

demokratiområdet:  

 

• Utbilda studenter inom demokratins grunder. 

 

• Utbilda samhällsaktörer inom demokrati.  

 

• Forska och utbilda kring demokratibegreppet och vikten av demokrati 

både nationellt och internationellt.  

 

• Verka för att vara en god förebild inom demokrati och rättvisefrågor 

genom ett inkluderande arbetssätt.  

 

Uppsala universitet ska arbeta för att stärka demokratin under 2021 

genom att: 

 

• Initiera forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning. Syftet 

med satsningen att analysera och kasta nytt ljus på en av vår tids stora 

framtidsfrågor: Hur kan bildning och demokrati skapa en bättre värld? 

Denna satsning initieras under 2021 och kommer pågå fram till 2029. 

Budgeten är beräknad till 80 miljoner kronor.  

 

• Bjuda in till seminarier kring frågor som rör demokrati.  

 

• Anordna öppna föreläsningar inom området demokrati, digitalt och på 

plats.  

 

• I samarbete med Dag Hammarskjöldfonden genomför universitetet en 

årlig Dag Hammarskjöld-föreläsning. Föreläsningen är öppen för 

allmänheten och anordnas i den tidigare generalsekreteraren Dag 

Hammarskjölds anda. 

 

• Kommunicera demokratiperspektivet och vikten av demokratin med 

anledning av att demokratin fick sitt genomslag i Sverige för 100 år 



 
sedan. Insatserna ska göras i alla våra kommunikationskanaler, bland 

annat pod och sociala medier. 

 

• Uppmuntra forskare, studenter och experter att delta i debatter och 

diskussioner kring demokratifrågor.  

 

• Fördjupa samverkan i frågor som rör demokrati och mänskliga 

rättigheter, regionalt, nationellt och globalt. 

 

• Vara medarrangör till Mänskliga rättighetsdagarna 2021 tillsammans 

med Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län. 

 

• Arbeta för breddad rekrytering till högre utbildning och till Uppsala 

universitet.  

 

• Sedan 2014 har Uppsala universitet på regeringens uppdrag utbildat 

statligt anställda i mänskliga rättigheter. Arbetet fortsätter. 

 

• Uppsala universitet är sedan 2014 medlemmar i Scholars at Risk 

(SAR). Genom medlemskapet i SAR arbetar universitetet för att främja 

den akademiska friheten runt om i världen, bland annat genom att ge 

skydd åt forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Under 

2021 kommer forskare inom nätverket att berätta sina respektive historier 

för att sprida kunskap om utsatthet och behov av solidaritet.     

 

• Uppsala universitet skrev 1988 på Magna Charta – en internationell 

deklaration till den akademiska frihetens försvar. Under året kommer den 

uppdaterade versionen att signeras. 

 

I all verksamhet inom Uppsala universitet arbetar vi för att 

tillgängliggöra kunskap och sprida fakta till så många som möjligt. 

Sammantaget kan vi konstatera att demokratiområdet är ett område där 

universitetet är mycket aktivt och starkt. Samtidigt vet vi att 

demokratiarbete inte blir klart. Demokratin är i ständig utveckling och 

Uppsala universitet tar en viktig uppgift: Att sprida kunskap och att 

fortsätta vårt arbete med att utveckla kunskapen om demokratins 

förutsättningar.   

 

Det första stycket i Uppsala universitets statuter lyder:  

 

”Uppsala universitet slår vakt om det fria kunskapssökandet i utbildning 

och forskning och värnar vetenskapens integritet, mångfald och kvalitet. 

Universitetets oberoende är en hörnsten för demokrati och en viktig 

förutsättning för individens frihet att välja utbildning och för 

forskningens möjlighet att bidra till hållbara lösningar på samhällets 

utmaningar. Universitetet vill bidra till en öppen och kunskapsbaserad 



 
samhällsdebatt där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är centrala 

utgångspunkter.” 

 

Under 2021 kommer universitetet fortsätta det hårda arbetet för att leva 

upp till dessa, högt ställda, principer.  
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