
Plats för folkbildning

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland skriver under  
deklarationen för en stark demokrati

Deklarationen 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. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att 
det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. De aktörer som antar 
deklarationen tar ställning för vårt demokratiska styrelseskick och demokratins grunder och 
tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Aktörerna som ansluter sig till deklarationen ska:

• 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.

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland åtar sig utöver ovan att:

Om aktören
(max 200 tecken)

SV Värmland är en av 30 avdelningar som utgör Studieförbundet Vuxenkolan. En avdelning 
motsvaras i stort sett av ett län. Inom SV Värmland finns 13 kontor samt ett regionkontor. 
Vår kärnverksamhet består av att skapa inspirerande mötesplatser och genomföra och 
erbjuda folkbildning och kulturprogram. Vi bedriver även uppdragsutbildning och skapar ny 
verksamhet i olika projekt runt om i länet. 
Verksamheten sker i ett nära samarbete med en mängd olika samarbetspartners.

Organisationens grundläggande uppdrag
Grunden för folkbildningens pedagogik och verksamhet utgörs av de demokratiska proces-
serna och engagemang, tillit, mångfald och ett fritt och frivilligt samtalsklimat är byggstenar 
i vår verksamhet.

Värdegrund:
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma 
sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldig-
heter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker demokratin.

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

- Vi arbetar aktivt med demokratifrågorna som genomsyrar vårt dagliga arbete, på styrelse- 
 möten, i cirkelledarutbildningar och på personaldagar.

- Vi har genomfört en föreläsning med ett eget producerat informationsmaterial ”Demokratin i 
 Sverige 100 år” för vår styrelse och personal. Materialet finns tillgängligt på vårt intranät.
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- Vi har ett demokratiskt arbetssätt, pedagogik och förhållningssätt i vår arbetsvardag vilket 
 innebär att vår verksamhet planeras, genomförs och följs upp på ett sätt där alla medarbetare 
 är delaktiga, kommer tilltals och där alla är lika mycket värda.

- Vi har varje vecka, månad och år dialoger med alla anställda på alla våra enheter i Värmlands 
 län kring hur vi gemensamt kan stärka arbetet med att lyfta folkbildningen och demokratin.

- SV Värmland deltar i demokratisatsningar och evenemang på olika sätt och uppmärksammar 
 dessa med temaveckor och dagar internt i form av information och utbildningar för all perso- 
 nal på vårt intranät.

- Bildmaterial kring ”Demokratin i Sverige 100 år” finns producerat och tillgängligt i vår interna 
 bildbank, för att möjliggöra inlägg på sociala medier i samband med att vi firar demokratin 
 100 år i Sverige + demokrativeckan i Värmland 20-27/9 2021.

- Vi håller frågan om en stark demokrati levande bland förtroendevalda och medarbetare  
 genom att låta demokratiperspektivet genomsyra all verksamhetsplanering.

Organisationens externa åtagande
(Hur ska aktören arbeta med demokrati gentemot externa målgrupper?)

- 24/8 genomförs en heldag ”Parakraft i Kil” för personer med intellektuell funktionsned- 
 sättning. Dagen är ett samarbete mellan Paracraft, Parasport Bohuslän-Dal, One Note,  
 Allmänna Arvsfonden, SV Värmland, Kils kommun samt FUB (Riksförbundet för utveck-  
 lingsstörda barn, ungdomar och vuxna)

- 20/9 genomförs en heldagsutbildning i att skriva lättläst om bland annat politik och  
 demokrati.

- 24/9 medverkar SV Värmland i ett lunchsamtal – En politik för alla? med temat kring att 
 tillgänggöra politik för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

- Demokratistugan kommer till Karlstad 25-27/9 och SV Värmland kommer att finnas vid 
 stugan under lördagen och medverka vid allmänna samtal om demokrati, folkbildning, 
 kurser och kulturarrangemang och vårt samhälleliga uppdrag i stort.

Organisationens kommunikativa åtagande
(Vad ska kommuniceras och till vem?)
Hela folkbildningens pedagogik och cirkelverksamhet utgår från och bygger på de demo- 
kratiska processerna. Vi både informerar och kommunicerar ständigt om vår verksamhet och 
folkbildningens grundläggande värdegrund och vision: 
- genom den lokala närvaron av våra verksamhetsutvecklare,
- vid cirkelledarutbildningar.
- på hemsida och sociala medier
- vi informerar, stöttar och samarbetar vid möten med föreningar, kommuner, politiker, 
 grundorganisationerna (Centern, Liberalerna och LRF - Lantbrukarnas Riksförbund) samt 
 övriga organisationer och samarbetspartners
- vi genomför både stora och små projekt med stor samhällsnytta
- vi medverkar i den lokala pressen genom artiklar, debattartiklar och pressmeddelanden.

- ett nyhetsbrev skickas ut till de politiska partier vi samarbetar med, samt till kommunika  
 tionsansvariga i samtliga värmlands kommuner. Nyhetsbrevet innehåller information 
 om vårt arbete under demokrativeckan samt vilken kursverksamhet vi erjuder under  
 samma tid.  Läs mer här

https://www.sv.se/avdelningar/sv-varmland/aktuellt/demokrativecka-i-varmland2/

