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Härnösands kommun undertecknar deklarat ion för en stark
demokrat i
Härnösands kommun 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.
Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati åtar sig
Härnösands kommun att 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 bidra till ett samtalsklimat som
kännetecknas av öppenhet och respekt.
Internt
För att uppmärksamma jubileumsåret ”Demokratin 100 år” kommer en
utbildningssatsning för bibliotekspersonal att genomföras i samarbete med
Regionbibliotek Västernorrland. Regionbiblioteket ska sammanställa ett
”smörgåsbord” av fortbildning kring bibliotekens demokratiska uppdrag.
Bibliotekspersonalen tar del av del av fortbildningsdagarna, i första hand i
digital form. Inslagen kommer ha olika format; artiklar, monografier,
filmade föreläsningar, rapporter från olika myndigheter, kurser i Digiteket
samt material framtaget av andra bibliotek och regionbibliotek.
Demokratiutvecklare inrättades under 2020. Demokratiutvecklaren ska bl a
stötta och stärka de kommunala verksamheternas demokratiarbete.
Pågående rekrytering av en projektledare för ungdomsdemokrati. Projektets
övergripande mål är att stärka social hållbarhet genom att stärka ungas
möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter, förbättra ungas
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och deras inflytande över
samhällsutvecklingen.
Kommunikation
Jubileumsåret ”Demokratin 100 år” uppmärksammas på kommunwebben
och i alla sociala medier-kanaler. Biblioteket informerar regelbundet på
webb och i sociala medier som face-book, instagram och youtube, om alla
aktiviteter, evenemang och utställningar knutna till ”Demokratin 100 år” och
ger boktips riktade både till barn, unga och vuxna.
Vid årsskiftet öppnade möjligheten för personer folkbokförda i kommunen
att delta i utvecklingen av Härnösand på ett nytt sätt genom att lämna eförslag till politikerna digitalt och även rösta på andra förslag. Det finns
Postadress

Härnösands kommun
Tillväxtavdelningen
871 80 Härnösand

Besöksadress

Universitetsbacken 3

Hemsida

Telefon

Organisationsnr

E-post

Fax

Bankgiro

www.harnosand.se
foretagslotsen@harnosand.se

0611-34 80 00 vx
0611-34 80 30

212000-2403
5576-5218

Sida

2(3)

Härnösands kommun
Datum

2021-09-04

ingen åldersgräns, vilket betyder att även barn och ungdomar kan engagera
sig. E-förslag är ett effektivt system för att ta del av synpunkter och förslag
från kommunens invånare.
Externt
Aktiviteter under demokrativeckan 6 – 12 september
•

EU-minister Hans Dahlgren inviger det nya Europa Direkt-kontoret i
Sambiblioteket. Europa Direkt ska sprida information om och
intresse för EU, och kontoren finns runt om i EU:s medlemsstater. I
samband med invigningen kommer Andreas Sjölander att som
representant för Härnösands kommuns underteckna Deklarationen för
en stark demokrati.

•

En historisk stadsvandring genom välfärdens kulturarv - från
fattigsverige till modern välfärdsstat. Cecilia Dahlbäck berättar om
de fattiga, sjuka och utsattas historia – men också om kvinnors intåg
på arbetsmarknaden och om framväxten av den offentliga sektorn.

•

Romano textopisacRomano textopisac (betyder romsk textskrivare).
Härnösands bibliotek och föreningen djelem djelem lungone
demencar anordnar en skrivtävling i romani, att skriva poesi, novell
eller låttext.

•

100 % kamp - En miniutställning om människor som tagit strid för
rätten att leva, bo och älska på lika villkor oavsett funktionsförmågor,
sexuell läggning, tro, kön, klass eller ursprung. Utställning berättar
om ett urval av rättighetskamper i Sverige och är en del av projektet
Heterogena kulturarv – Att ändra framtiden, som genomförts i
samarbete med Sundsvalls museum.

•

Handbok för superhjältar – en utställning för barn från
Seriefrämjande. Handlar om att få slut på mobbning, att tro på sig
själv. I anslutning till den får barn skriva vad i världen de skulle vilja
ändra på om de själva var superhjälte, eller rita en superhjälte.

Kulturrådet har utsett Härnösands bibliotek till romsk läsambassad,
tillsammans med ytterligare 16 andra bibliotek i landet. Syftet med är att
uppmuntra biblioteken att se över sin verksamhet kring minoriteten romer
men även andra nationella minoriteter.
Under hösten hålls sagostunder för barn på Sambiblioteket och
närbiblioteken, med fokus på inkludering, Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) och minoritetsgrupperna.
Under höstlovet arrangeras Workshops i Minecraft för barn och unga, med
fokus på samarbete och inkludering. Ett samarbete mellan Technichus
science center och Härnösands bibliotek.
Den 15 oktober under e-medborgarveckan och som en del Digital@idag,
invignings Digidel Härnösand – Härnösands Digidelcenter.
Under Regnbågsveckan 22 – 28 november kommer Hector Brännlund,
musiker och transperson, att spela musik och föreläsa. Författarsamtal med
Moa Backe Åstot med temat samer och HBTQ+, ett samarbete mellan
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Härnösands bibliotek och Härnösands gymnasium. ”Regnbågssagor” med
och för förskolebarn. Fortbildning för bibliotekspersonal – ”Guide för
bibliotekens arbete med HBTQ+”.

