Demokratideklaration
Beskriv kortfattat men gärna så specifikt som möjligt vilka åtaganden/aktiviteter er organisation
kommer att genomföra under perioden 2020–2021 för att uppnå målen i deklarationen (ovan) och för
att stärka och utveckla demokratin. Vi ser helst att åtagandena tar tre olika former – ett internt, ett
externt och ett kommunikativt.

Organisationens interna åtagande (Hur ska organisationen arbeta med demokrati inom den egna
organisationen?)
Inom Marks kommun planeras flertalet interna åtaganden under året. Under den årliga
demokrativeckan på kommunens gymnasieskolor planeras besök av förtroendevalda. Under besöken
kommer vikten av en fungerade och stark demokrati diskuteras med kommunens skolungdomar.
Under året kommer även kommunens äldreboenden besökas av så kallade Demokraticafé som
kommer vara ett forum för att diskutera demokratin med de boende.
Utöver de två planerade aktiviteterna ovan har även nämnderna inom kommunen uppmanats att se
över sina verksamheter för att identifiera vilka verksamheter och åtgärder som bidrar till att stärka
demokratin.
Organisationens externa åtagande (Hur ska aktören arbeta med demokrati gentemot externa
målgrupper?)
Marks kommun ska genomföra en digital föreläsning med professor i statsvetenskap vid Uppsala
universitet Sofia Näsström den 9 november 2021. Föreläsningen ämnar bidra till en djupare kunskap
om demokratin hos kommunens invånare. Alla kommunens invånare ska ges möjlighet att delta.
Dessutom kommer Marks kommun att delta i Mark Pride 2021, detta som ett tydligt
ställningstagande för alla människors lika värde oavsett sexuell läggning.

Organisationens kommunikativa åtagande (Vad ska kommuniceras och till vem?)
Som kommunikativt åtagande planerar Marks kommuns demokratiberedning att tillsammans med
valnämnden genomföra två informationsinsatser den 16 oktober 2021. Detta görs i samarbete med
Mark Pride. Den ena handlar om hur man praktiskt går till väga för att rösta och den andra är en
information om 100 års demokrati i Sverige. Där kommer vi att använda oss av tidigare framtagna
samtalskort. Dessa aktiviteter ska äga rum på gymnasieskolan.
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2021 kommer 100 års jubileet
att markeras.

