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Sustainable Poetry -  åtagande i samband med undertecknandet av 
Deklaration för en stark demokrati 

Förskolans och skolans demokratiuppdrag ska genomsyra hela utbildningen och all undervisning. 
Det innebär att barn och unga ska få möjlighet att utveckla kunskaper om demokrati och mänskliga 
rättigheter. De ska också få möjlighet att använda dessa kunskaper i demokratiska arbetsprocesser 
och utveckla ett medmänskligt, jämlikt och kritiskt förhållningssätt samt viktiga förmågor för att 
aktivt delta i det demokratiska samtalet och samhället.  

Föreningen Sustainable Poetry driver det globala projektet Sustainable Poetry - barns och ungas 
röster för en hållbar framtid, som bygger på ett dynamiskt samskapande mellan föreningen och 
förskola och skola. I projektet ges barn och unga i förskolan, grundskolan och gymnasiet samt unga 
vuxna upp till 25 år möjlighet att lära sig mer om demokrati, barnkonventionen och FN:s 17 globala 
mål för hållbar utveckling. Dessutom engageras de i att skapa poesi och göra sina röster hörda för 
en stark demokrati och en hållbar framtid. Förutom att utveckla kunskaper och viktiga förmågor så 
ges barn och unga, genom kulturella upplevelser, möjlighet till att vidga sina vyer och ägna sig åt 
eget skapande. Vi arbetar engagerat tillsammans med pedagoger, lärare, bibliotekarier och 
omgivande samhällsaktörer för att barn och unga ska få likvärdig tillgång till kultur och att de får 
mötas, lära och utvecklas i en miljö som är multimodal, mångsidig och språkligt tillgänglig – en 
lärmiljö som främjar tilltron till den egna språkliga förmågan samt utvecklar aktörskap med fokus 
på inflytande och påverkan. Sustainable Poetry värnar om alla människors lika värde, fri- och 
rättigheter och tar aktivt avstånd från exempelvis diskriminering, extremism och rasism. Mångfald 
berikar och öppnar upp möjligheter för barn och unga att bli medskapare till en hållbar framtid på 
lika villkor. 

Genom ett dynamiskt samskapande såväl i som utanför skolan suddar vi ut gränser och bygger 
broar för att stärka det livslånga lärandet som pågår inom samhällets olika områden. Sustainable 
Poetry bidrar särskilt till mål 4 och delmål 4.7 i Agenda 2030, vilket handlar om att säkerställa en 
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Vidare 
handlar det om att senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som 
behövs för att främja en hållbar utveckling.  

I samband med demokratins 100-års jubileum bjuder Sustainable Poetry in barn och unga till 
poesiutmaningen och samskapandet av e-poesiantologin Tankar om demokratins framtid – av 100 
barn och unga. Vi uppmärksammar således jubileumsåret med att skapa hållbar poesi som skildrar 
barns och ungas tankar och idéer för demokratins utveckling och framtid.  

https://www.globalamalen.se
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratin100/?TSPD_101_R0=088d4528d9ab2000b1eca02fa9d9c7cd0a36bdbee87673a557129b9fa234f18b08baea46ac99832908af202ddf143000dd20761f7626a45c5a7b4c688995674be7b218f84d90f07171c748753277d265575969647a2e26ed6a5b12b0faf2f7f5


Sustainable Poetry åtar sig följande: 

* Genom att erbjuda poesiutmaningen ges barn och unga möjlighet att lära sig om demokrati och 
hållbar utveckling samt att ta ställning/ge röst kring hur de vill att demokratin ska utvecklas och 
stärkas. Vi lyfter fram barns perspektiv och barns aktörskap. 

* Genom samskapandet av den digitala poesiantologin och genomförandet av poesifestival 2022 
öppnar vi upp för en lärande gemenskap och en mötesplats/arena för barn och unga att göra sina 
röster hörda, vilket bidrar till att stärka ung medborgardialog och barns medskapande i 
samhällsutvecklingen. 

* Genom projektets sida: www.sustainablepoetry.se, sociala medier och i samband med olika 
föreläsningar/nätverk/events kommuniceras demokratins 100 års jubileum. Demokratin 100 år i 
Sverige synliggörs också i samskapandet med förskolor och skolor internationellt.  
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