
Underskrift demokratideklarationen 

Kommunikativ insats  
Kommunikationsenheten inom Region Östergötland genomförde en del aktiviteter i koppling 
till att Sveriges riksdag firade demokratin. En av de aktiviteter som fortfarande finns kvar är 
en artikel med rubriken ”Fira demokratin” som finns på Region Östergötlands externa 
hemsida. Artikeln innehåller information om hundraårsfirandet och berättar om en av de 
första kvinnorna i Östergötlands läns landsting. 
https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Fira-demokratin/  
 
Under V.47 när det är demokrativeckan kommer flera aktörer bl.a. kommunerna i länet att 
ha olika event som vi ser att det är viktigt att sprida. Detta kommer vi göra genom en artikel 
på den externa och interna webben. Artikeln kommer innehålla information om det Region 
Östergötland gör i koppling till demokratiåret samt andra händelser under demokrativeckan 
och framåt.   

Intern insats  
Hållbarhetsenheten tillsammans med stöd från Enheten för kultur, Regionbiblioteket och 
Kommunikationsenheten kommer att arbeta fram ett material för en intern utbildning om 
demokrati. Tanken är att det inom utbildningen ska finnas delar som dels kan genomföras 
individuellt samt gemensamma delar som kan genomföras på t.ex. en APT- träff.  

En insats som är på gång men inte beslutad om är en intern e-utbildning för medarbetare 
inom RÖ för att höja kunskapen om nationella minoriteter.  

Extern insats  

Poddar och gåvobok 

Regionbibliotek Östergötland, Region Östergötland kommer att tillsammans med 
folkbiblioteken i Östergötland och Tranås kommun som tillsammans bildar 
bibliotekssamarbetet Götabiblioteken, producera ett antal poddar hösten 2021.  

Poddarna ska ha invånaren som målgrupp och finnas tillgänglig där poddar återfinns, också 
via Götabibliotekens webbplats. Innehållet kommer kretsa kring demokratifrågor, hur 
pandemin påverkat demokratin och samhället samt folkbiblioteken och deras roll med olika 
inbjudna gäster. 

Poddavsnitten ska också fungera som förberedelse för biblioteksmedarbetare vid 
Götabiblioteken. Regionbibliotek Östergötland och Götabiblioteken anordnar tillsammans 
varje år en demokratidag som riktar sig till biblioteksmedarbetare vid Götabiblioteken. 
Demokratidagen 2022 är planerad till 31 mars. 

Demokratidagen ingår som en del att i samverkan med Götabiblioteken utveckla arbetet 
med det demokratiska uppdraget, enligt såväl bibliotekslagen som Regional biblioteksplan 
för Östergötland 2020-2023. 

https://www.regionostergotland.se/Demokrati-och-insyn/Fira-demokratin/


Region Östergötland kommer också att påbörja distribution av gåvobok till samtliga nyfödda 
barn i Östergötland. Genom ett upparbetat samarbete med barnhälsovården räknar man 
med att kunna nå många familjer då bokgåvan kommer delas ut i samband med ett besök på 
barnhälsovården.  

Gåvoboken är långsiktig satsning inom Bokstart Östergötland som är ett samarbete mellan 
Götabiblioteken, regionbiblioteket och barnhälsovården där flera professioner samverkar 
kring små barns språk- och läsutveckling. Det handlar om att språk, läsning och god 
läsförmåga är en grundförutsättning för att kunna delta och ingå i ett demokratiskt samhälle.  

Internationella mansdagen 

Den 18 november då det är Internationella mansdagen kommer Linköpings kommun, 
Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings universitet att anordna en dag i samband med 
firandet av demokrati 100 år, med temat klimat och genus. Region Östergötland kommer att 
bidra genom att hålla en föreläsning för tjänstepersoner inom miljö och klimat samt 
jämställdhet. Temat för föreläsningen är om kvinnor är klimatsmartare än män med fokus på 
arbetspendlingen i Östergötland.  

Projekt Kultur och demokrati i samverkan 

Bygdegårdar, folkets hus, samlingslokaler och mötesplatser bidrar till den kulturella 
infrastrukturen - framför allt på platser utanför tätorterna. Där erbjuds invånarna 
arrangemang, möten hålls, studiecirklar träffas och kultur skapas. Det är mötesplatser som 
ibland tas för givet, men som inte skulle existera utan många timmar av ideellt arbete 
bakom.  

Under 2020 när världen förändrades p g a pandemi ändrades även möjligheterna till att 
träffas, uppleva saker tillsammans, att mötas. Intäkterna försvann, men många av 
kostnaderna låg kvar för ideella aktörer. Detta har lett till att nya perspektiv och nya former 
börjar undersökas. Hur kan organisationer med liknande verksamhet samarbeta och 
stödja/utvecklas tillsammans?  
 
Syftet med projektet ”Kultur och demokrati i samverkan” är att initiera och etablera en form 
för ett regionalt samarbete mellan verksamheter vars medlemmar driver dessa mötesplatser 
och lokaler, t ex Folkets Hus och Parker, Östergötlands Bygdegårdsdistrikt samt Våra Gårdar. 
Men också undersöka hur dessa aktörer kan vara en resurs för demokrati och kultur genom 
sina verksamheter, samt finna nya sätt att stärka sin roll i sitt arbete med att sprida och visa 
olika former av kultur utanför centralorterna i länets kommuner.  

Projektägare är Östergötlands Bygdegårdsdistrikt. https://bygdegardarna.se/ostergotland/ 

Region Östergötland anser att de organisationer som ingår i projektet är viktiga delar i den 
kulturella infrastrukturen och genom att stödja detta projekt skapar bättre möjligheter för 
fortsatt utveckling av dessa mötesplatser. I Östergötlands kulturplan 2020-2023 är en av de 
strategiska prioriteringarna att Främja demokrati och delaktighet. Genom att stödja ett 

https://bygdegardarna.se/ostergotland/


initiativ som detta så ges möjligheten till att utveckla de mötesplatser där demokrati och 
kultur skapas runt om i hela Östergötland.  

 

 


