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Deklaration för en stark demokrati 
 
Riksförbundet Sveriges lottakårer är en frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig inom 
Sveriges totalförsvar och för att bidra till ett tryggare och säkrare samhälle i vardag, kris och krig. I vår verksamhet utbildar vi för 
att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter. Demokrati och mänskliga rättigheter är ett av de skyddsvärden 
som totalförsvaret ska värna. 

Under 2020 och 2021 åtar vi oss att fortsätta stärka våra medlemmar i kunskap om varför demokratin är skyddsvärd samt att 
öka kunskapen och medvetenheten om det demokratiska systemet hos allmänheten. Tema för våra aktiviteter handlar om att 
bygga en demokratisk beredskap – att vi alla kan vara med och bidra till att göra aktiva demokratiska handlingar i vår vardag. 
Demokratin kan inte tas för given och kräver att invånare engagerar sig och står bakom demokratins principer.  

Interna åtaganden 

• Under våren och hösten 2021 genomförs en seminarieserie för medlemmar om varför demokrati är en 
säkerhetsfråga. Seminarieserien syftar till att våra medlemmar ska få kunskap om demokratin i Sverige, vad som 
hotar denna och hur vi som enskilda individer kan ha en demokratisk beredskap och göra aktiva demokratiska 
handlingar i vår vardag.   

• Fortsätta vårt arbete med att tillgängliggöra vår verksamhet och deltagande digitalt för alla medlemmar oavsett digital 
vana och mognad. Vi har sedan mars 2020 ställt om flera delar av vår verksamhet digitalt och samtidigt vidareutbildat 
våra medlemmar och funktionärer så att alla ska ha möjlighet att delta. Vi har genomfört brevskola som syftat till att 
utbilda våra medlemmar i hur man använder en dator, e-post och internet, genomfört Zoom-kurser och i oktober 2020 
en digital riksstämma. Att vi inte har kunnat ses ska inte begränsa de demokratiska principerna och processerna i en 
förening.   

Externa åtaganden 

• Fortsätta vårt arbete med att engagera och utbilda kvinnor för att ta en aktiv roll i händelser av kris eller störningar i 
samhället. Trots pandemin har vi utbildat både medlemmar och allmänheten i syfte att verka för ett säkrare och 
tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred.  

• Vi har fortsatt utbildat personal mot både militära och civila avtal för Försvarsmakten och civila myndigheter. 
• Vi har ställt om till digitala utbildningar för att fortsätta utbilda allmänheten i krisberedskap och för att bidra till trygghet 

i sitt lokalsamhälle.  
• Under hösten 2021 tar vi fram lektionsmaterial som stöd till lärare i skolans demokratiarbete. Modulerna handlar bland 

annat om totalförsvaret, metoder för demokrati, bygga elevråd samt demokratins byggstenar utifrån miniserien i 
Lottapodden (se nedan). 

Kommunikativa åtaganden 

• Under våren 2021 har vi genomfört en miniserie i vår podcast Lottapodden om demokrati och säkerhet. Seriens 
huvudtema har handlat om demokratisk beredskap – att göra aktiva demokratiska handlingar i vardagen, och att en 
demokrati kräver att människor engagerar sig, känner ansvar och ägandeskap och står bakom dess principer. 
Medverkat har bland annat talman Andreas Norlén, juristen Anne Ramberg och journalisten Jan Scherman.  
Lottapodden fortsätter lyfta olika aspekter av demokratin även under hösten 2021. 

• I samband med Krisberedskapsveckan 27 september – 3 oktober 2021 lyfter vi vikten av att vi alla tillsammans har ett 
ansvar, att en av våra största tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Under kampanjen 
använder vi oss av Lottapoddens mini-serie om demokratisk beredskap. 
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