Val- och
demokratinämnden

Helsingborgs stads medverkan i demokratisatsningen Vår
demokrati - värd att värna varje dag
År 2021 är det är hundra år sedan demokratin fick sitt genombrott i Sverige och allmän och
lika rösträtt infördes. I Helsingborg vill staden uppmärksamma detta jubileum genom att
ansluta sig till den nationella demokratisatsningen vår demokrati – värd att värna varje dag.
Genom att genomföra en lokal informationskampanj, tillhandhållna ett stadsövergripande
paraply för att samordna och synliggöra enskilda aktörers demokratiinitiativ samt uppmuntra
och bidra till kunskapshöjande aktiviteter, vill Helsingborgs stad stödja demokratin som
styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.
Helsingborgs stads åtaganden


Helsingborgs stad ansluter sig till demokratisatsningen Vår demokrati – värd att värna
varje dag,



Helsingborgs stad genomför en informationskampanj om svensk demokrati 100 år på
stadens hemsida och sociala medier,



stadsledningsförvaltningen tillhandahåller ett stadsövergripande paraply för att
samordna och synliggöra flera enskilda demokratisatsningar, samt



stadsledningsförvaltningen, i samarbete med stadens förvaltningar, uppmuntrar och
bidrar till kunskapshöjande aktiviteter kring demokratins roll i det svenska samhället.

Dessa övergripande åtaganden har under 2021 resulterat i följande konkreta insatser:
Externa åtaganden:


Helsingborgs stad kommer under 2021 sätta upp föreställningen ”Historien får liv –
Signes val” på Fredriksdals muséer och trädgårdar. Föreställningen handlar om
rösträttskampen i staden med ett lokalt fokus. Flera av stadens rösträttsprofiler
(Nanny Palmkvist, Kristina och Fredrik Borg m.fl.) lyfts fram i dramatiserad form för att
belysa såväl den vanliga människans roll i demokratiseringsprocessen som strukturella
förändringar i samhället. Genom en pedagogisk utformning som vänder sig till alla
åldrar når vi ut med kunskap om hur vägen, till den demokrati vi lever i idag, sett ut.



Helsingborg stad har under 2021 frukostmöte och temaföreläsningar med
samverkansgruppen för vår lokala överenskommelse med föreningslivet. Genom att
förankra betydelsen av demokratiarbete i föreningslivet får vi ut budskapet om vikten
av att inte ta demokratin för given hos framför allt unga i staden. Temaföreläsningen
har handlar om demokratins 100-årsjubileum och vikten av att värna och utveckla
demokratin.
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Under 2021 och början på 2022 kommer Helsingborg stad att anordna en utställning
på rådhuset för att uppmärksamma hundraårsjubileet av allmän och lika rösträtt i
Sverige. Utställningen vänder sig framför allt till besökare till rådhuset men även till
förtroendevalda och anställda tjänstepersoner. Nu när pandemirestriktionerna lyfts
kommer vi återigen hålla vårt koncept ”Öppet rådhus” som brukar dra mycket folk. Vid
dessa tillfällen kommer besökarna kunna ta del av utställningen.

Interna åtaganden:


Helsingborgs stad åtar sig att kommunicera information om demokrati och
demokratins hundraårsjubileum via nyhetsbrev och stadens intranät.



Vi åtar oss även att anordna interna föreläsningar på temat demokratin 100 år för
stadens verksamheter.



Helsingborgs stad åtar sig att erbjuda demokratiföreläsningar och studiebesök på
temat demokratin 100 år till stadens skolor.

Genom att ansluta sig till Vår demokrati värd att värna varje dag vill Helsingborgs stad bidra
till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:




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 gott samhällsklimat och en god människosyn i samhället.

Alla som vill vara med i att bidra till att uppmärksamma och värna om svensk demokrati skall
stärkas i det arbetet genom att erbjudas en gemensam plattform och även vara en del av ett
stadsgemensamt sammanhang och syfte. I den stadsgemensamma informationskampanjen
kring svensk demokrati 100 år kommer både historiska och nutida lokaldemokratiska exempel
att synliggöras. Genom att samla hela staden under ett gemensamt firande bidrar Helsingborgs
stad till att synliggöra demokratins betydelse för Helsingborg och Sverige.
Det finns många skäl att vara stolta över vår demokrati och dess hundraåriga historia.
Samtidigt ska vi minnas att kampen om vem som ska inkluderas i demokratin har fortsatt långt
efter 1921. Att fortsätta utveckla demokratin är nödvändigt idag, liksom det var för 100 år
sedan.
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