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Förvaltningsnamn
Avsändare

Åtaganden för en stark demokrati
Organisationens interna åtagande

Aktivt verka för att samtalsklimatet i alla politiska forum, ledningsgrupper och
arbetsgrupper inom organisationen präglas av öppenhet och respekt.
Exempel på organisationens interna åtagande:
•

Vi planerar att vara öppna och drivande i arbetet för att skapa ett offentligt
samtal, i nära dialog och genom kunskapsutbyte mellan olika aktörer och
enskilda, fram för allt i samarbete med våra invånare. Många av Region
Jönköpings medarbetare är också invånare. Samtal och aktiviteter ska
genomföras i bred samverkan och arrangeras på olika platser och i olika
former, både digitalt som fysiskt och där det är möjligt sker även hybrida
former. Tillit och öppenhet bygger på en fungerande debatt mellan personer
med olika åsikter. Vi uppmuntrar till att ha åsikter och engagemang och ser
att alla har ett ansvar till att se till att deras åsikter finns representerade i
debatten.

•

Inom Kommunal utveckling finns sedan flera år tillbaka en inflytande- och
delaktighetsstrategi som är vägledande för allt arbete där medborgarnas
erfarenheter utgör en viktig kunskapskälla. Strategin grundas på demokratiska
värderingar, att allas erfarenheter är lika värda, och används i det praktiska
utvecklingsarbetet inom Kommunal utveckling. Ytterst handlar inflytande
och delaktighet om mänskliga rättigheter och avsikten är att bygga in detta på
alla nivåer, i alla processer och i allt arbete. Som ett led i arbetet med
strategin och koppling till Demokratideklarationen har ledningsgruppen på
Kommunal utveckling fattat beslut om att medarbetare löpande ska utbildas i
så kallat medskapande ledarskap.
Medskapande ledarskap ska möjliggöra att medborgare och brukares kunskap
och erfarenheter tas till vara och involveras i allt utvecklingsarbete och att en
fungerande samverkan mellan samhällsaktörer uppnås.

•

Organisationens externa åtagande

Under året 2021 pågår flera aktiviteter löpande under året medan några aktiviteter är
fokuserade under specifika veckor och event. Syftet är detsamma, att uppmärksamma
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Demokratin 100 år.
Exempel på löpande aktiviteter:
• Ett gemensamt kalendarium för aktiviteter och event inom ramen för
Demokratin 100 år för samverkansparter inom Jönköpings län finns på
jajkpg.se - webbplats som Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i
Jönköpings län driver tillsammans med fokus på jämställdhetsfrågor.
•

I samarbete mellan Europeiska Socialfonden, länets kommuner, Region
Jönköpings län (Regional utveckling), Arbetsförmedlingen, idéburen sektor
och bildningsförbund, genomförs till och med juni år 2022 det gemensamt
finansierade projektet Räkna med mig! Projektet riktar sig till utrikesfödda
kvinnor i arbetslöshet och utgår bland annat från rättviseteorin om
Erkännande, i vilken erkännande av individen kan ses som ett grundläggande
mänskligt behov. Deltagarna är under projektet med och utvecklar ”Räkna
med mig!-appen” som ska leda till ökad inkludering i samhället även på den
digitala arenan. Projektet genomsyras av en grundsyn på människan som
kapabel att ta ansvar för sitt eget liv, och att varje människa ska ses som en
tillgång för Region Jönköpings län. Deltagare och medarbetare från Räkna
med mig! kommer att vara med och bemanna demokratistugan under vecka
45.

•

Regionbibliotek Region Jönköpings län har initierat nätverket ”Demokratin
100 år – folkbiblioteken i Jönköpings län”, för att tillsammans med länets
bibliotek marknadsföra och lyfta fram folkbiblioteken som en öppen arena för
möten och aktiviteter och tydligare markera dess lagstadgade uppdrag att
verka för det demokratiska samhällets utveckling.

•

I en gemensam överenskommelse har biblioteken enats om att lyfta fram
Demokratin 100 år genom att använda sig av affischutställningen Ja, må den
leva! Demokratin uti hundrade år, i det fysiska biblioteksrummet, som finns
på Sveriges riksdags Fira demokratin-sida.

•

Tillsammans med biblioteken produceras också en broschyr för att ytterligare
markera biblioteken som demokratisk arena för möten och aktiviteter.

•

Regional utveckling inkl. Europa Direkt och länets bibliotek sätter
demokratiloggan på flera av de aktiviteter de redan utför, för att ännu mer
markera och befästa det demokratiska uppdraget.

•

The Glass Room Misinformation Edition - Ett utställningsmaterial på
svenska, som handlar om att hantera desinformation på internet och för att
lyfta frågor om integritet, säkerhet och digitalt välmående. Till utställningen
finns också konceptet Data Detox bar och Data Detox kit som har fokus på
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vad du som enskild individ kan göra för att ta kontroll över och bli mer
medveten om den data du “läcker”.
•

Jönköpings stadsbibliotek gör en pilot av utställningen som en
demokratiaktivitet under juni-juli i en samverkan med Regionbibliotek
Region Jönköpings län. En presentation av deras upplevelser av att använda
sig av utställningen i sin verksamhet och det interna lärandet och besökarnas
upplevelser, kommer att presenteras i digitalt möte för övriga av länets
bibliotek. Därefter kan övriga bibliotek använda sig av utställningen i sin
verksamhet som en del i Demokratin 100 år.

•

Regionbibliotek Region Jönköpings län samarbetar med regionens
fristadskoordinator och fristadsförfattare och erbjuder länets folkbibliotek
författarsamtal med fristadsförfattaren som en aktivitet under Demokratin 100
år. Flera bibliotek kommer erbjuda detta som en aktivitet för sin kommuns
invånare under hösten.
o Exempel:
Öxnehaga bibliotek i Jönköpings kommun:
Ett samtal om Ali Tharebs erfarenheter och varför
fristadsförfattarskap behövs, kombinerat med uppläsning av hans
poesi på arabiska och svenska. Samtalsledare: Martin Schibbye.
Livesänt eller filmat, för att fler bibliotek ska kunna använda och
sprida samtalet.

•

Demokratisoppa – event som genomförs i samverkan mellan Europa Direkt,
Globala Skolan och Sensus. Sopplunch med föreläsningar med tema i syfte
att värna om demokratin. Dessa anordnas den 17 september samt 19
november 2021.

•

Konferensen om Europas framtid – en samling
konferenser/medborgardialoger för att samla in synpunkter från
medborgare/invånare i länet för att skapa ett bättre EU. Initiativet är en
demokratis process där Europa Direkt stöttar och skapa initiativ som skapa
dessa processer och event.

•

EU-kommissionen i Sverige är inbjudna under november 2021 att vara
huvudtalare på ett event. Demokratiska processer inom Europa och Sverige
planera vara på agendan. Till eventet bjuds regionala och kommunala
politiker och tjänstepersoner in.

Exempel på aktiviteter som pågår under veckan som Demokratistugan finns i
Jönköpings län under vecka 45 (8-14 november 2021):
•

Flera av länets bibliotek erbjuder aktiviteter under demokrativeckan. Ett
exempel: ABF och Lokala folkbildningsrådet i Habo kommun arrangerar en
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föreläsning på Habo bibliotek med Marika Eriksson från Instagram-kontot
Kvinnohistoria. Eventuellt kan samma föreläsning erbjudas på fler bibliotek
i länet.
•

I nätverket Demokratin 100 år – folkbiblioteken i Jönköpings län, finns en
samverkan med projektet Vägar till hållbar utveckling, Region Jönköpings
län/Regional utveckling som syftar till att ”Ingen ska lämnas utanför” och
arbetar mot digitalt utanförskap. Planeringen är att parallellt med den
fysiska demokratistugan med placering i Jönköping under demokrativeckan
använda en ambulerande demokratistuga i form av en husvagn som ska resa
runt i hela länet under veckan. Denna är tänkt att kopplas samman med
aktiviteter på temat demokrati på länets bibliotek. Tankar finns om en
utställning i husvagnen med berättelser från länets invånare om digitalt
utanförskap. Ambitionen med husvagnen är att turnéra runt på olika platser i
länet för att ge direkt stöd och hjälp till medborgare med olika digitala
tjänster för att motverka utanförskap.

•

Invigning av Demokratistugan 8 november 2021.
Demokratistugan vid Kulturhuset Spira invigs med flera olika aktiviteter, så
som föreläsningar med mera. Detta sker i samarbete med Länsstyrelsen i
Jönköpings län och landshövdingen samt ett stort antal aktörer i länet.

•

Undertecknande av Demokratideklarationen (förslag 9 november 2021)
Regionstyrelsens ordförande undertecknar deklarationen med ceremoni och
demokratimingel på Kulturhuset Spira. Medverkan och föreläsning av Lena
Posner Körösi som ingår i Demokrati-kommittén, samt via länk eventuellt
kultur och demokratiminister Amanda Lind. Länsstyrelsen i Jönköpings län
och samtliga kommuner i länet bjuds in till denna samverkan.

•

Region Jönköpings län arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i
Jönköpings län scensamtal med Elaf Ali.

Fler externa aktiviteter planeras och kommer att genomföras, både under 2021 samt
under demokrativeckan (v.45).

Organisationens kommunikativa åtagande
•
•

Information om demokratiarbetet på Region Jönköpings läns egen
webbplats – rjl.se.
Information om aktiviteter på jajkpg.se - webbplats som Region Jönköpings
Län och Länsstyrelsen i Jönköpings län driver tillsammans med fokus på
jämställdhetsfrågor.

Fler aktiviteter planeras och kommer att genomföras i kommunerna under 2021, som
till exempel:
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•

Från Regional utveckling planerar man att använda de sociala media som
ingår i Regional utveckling, Europa Direkt samt övriga sociala media-konton
i sin marknadsföring och informationsspridning. Europa Direkt har dessutom
ett uppdrag utifrån ett europeiskt perspektiv att sprida, påverka och arbeta för
de demokratiska värdena. Dessa konto fokuserar löpande och kontinuerligt på
Demokratin 100 år under hela året. I underlaget ingår flera FaceBook-,
Instagram- samt LinkedInk-konton.

•

Biblioteken kommunicerar och uppmärksammar Demokratin 100 år i de
sociala medier de använder, som FaceBook och Instagram och på sina
hemsidor.

•

Under vecka 45 då Demokratistugan finns på plats i Jönköpings län kommer
Region Jönköpings läns sociala medier-konton att hanteras, präglas och
spridas utifrån ett demokratiperspektiv. De aktuella event som är pågående
kommer att ha demokratifokus.

•

Under vecka 47 Orange Week 2021, så kommer Region Jönköpings läns
Sociala medier-konton att präglas och utgå utifrån ett demokratiperspektiv.
De aktuella event som är pågående kommer att ha demokratifokus.

