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Deklaration för en stark demokrati 
 

Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens 
principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption 
och rasism. 

Vi vill 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. 
Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet, 

• arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och 
• bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.  

 
Sjundedags Adventistsamfundets samfundsstyrelse har den 26 september 2021 beslutat om 
följande åtaganden: 

1. Interna åtaganden 
Adventistsamfundet har under covid-19-pandemin utvecklat de interna demokratiska processerna 
digitalt. Exempelvis genomfördes unionsmötet 2021, som samlar ca 230 representanter från 
samfundets församlingar, på ett tillfredsställande sätt digitalt och textbaserat. Samfundet vill 
bredda och fördjupa det demokratiska samtalet i våra styrelser, råd och verksamhetsgrenar 
genom att fortsätta utveckla det bästa från fysiska och digitala möten. 
 

Aktiviteter: 
• Göra alla sammanträden i råd och styrelser tillgängliga både fysiskt och digitalt så att fler 

tänka sig ställa upp och engagera sig i demokratiska samtal och beslut. 
• Uppmuntra församlingar att engagera tonåringar och unga vuxna i församlingens 

demokratiska processer, beslut och utveckling genom exempelvis tonårsråd. 

2. Externa åtaganden 
Adventistsamfundet vill fortsätta bidra till mångfalden och den demokratiska utvecklingen av det 
svenska samhället genom att värna religionsfriheten, bl.a. värna barns rätt till religionsfrihet och 
andlig utveckling1 och utbildning och undervisning i överensstämmelse med föräldrarnas 
religiösa och filosofiska övertygelse2, asylsökande konvertiters rätt till religionsfrihet och 
samvetsfrihet i yrkesutövning. 
 

Aktiviteter: 
• Ägna en vecka av den dagliga barnpodden ”Andaktsstund för barn” och ett avsnitt i 

månadspodden ”Kristen förälder idag” åt barns demokratiska fri- och rättigheter, med fokus 
på barns rätt till religionsfrihet och andlig utveckling och vad det kan innebära i praktiken. 

                                                                 
1 Barnkonventionen, se artikel 2 och 14 (https://unicef.se/barnkonventionen/, har gällt 
som svensk sedan 1 januari 2020: Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter). 
2 Europakonventionen, tilläggsprotokoll 1, artikel 2 om rätt till undervisning 
(https://www.echr.coe.int/documents/convention_swe.pdf, har gällt som svensk lag 
sedan 1994, Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna). 

https://unicef.se/barnkonventionen/
https://www.echr.coe.int/documents/convention_swe.pdf
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• Ägna en barnledarträff till att samtala om hur vuxna och barn kan kommunicera bättre med 
hjälp av öppen kommunikation, vilket är grundläggande för det demokratiska samtalet för 
både vuxna och barn. 

3. Kommunikativa åtaganden 
Adventistsamfundet vill fortsätta att uppmärksamma en av de viktigaste och mest grundläggande 
demokratiska fri- och rättigheterna: Religionsfriheten – den första friheten – som i grunden 
handlar om friheten att tänka och yttra sig om sin tro och andliga värderingar om människans 
existens, livets ursprung och mening. 
 

Aktiviteter: 
• Publicera en artikel i medlemstidningen AdventLiv som beskriver hur frikyrkorörelsen 

bidragit till den demokratiska utvecklingen i Sverige och belysa några demokratiska reformer 
där Adventistsamfundet spelat en roll. 

• Sprida information om demokratiska fri- och rättigheter bl.a. från vardemokrati.se i 
Adventistsamfundets kanaler. 

 

Kort om Sjundedags Adventistsamfundet 
Sjundedags Adventistsamfundet är ett protestantiskt trossamfund som har sina läromässiga rötter 
i baptismen och metodismen. Samfundet bildades på 1860-talet i Nordamerika och började få 
anhängare i Skandinavien under 1870-talet. Den första adventistförsamlingen i Sverige grundades 
1880. Idag finns nästan 3 000 adventister i över 30 församlingar och grupper från Malmö i söder 
till Luleå i norr. 

Adventister är evangeliskt kristna som kännetecknas av att de firar den bibliska sabbaten (lördag) 
som gudstjänst- och vilodag och tror på Jesus snara återkomst. Adventister vill värna skapelsen 
och en helhetssyn på människan bl.a. genom arbete med hälso- och utbildningsfrågor. Historiskt 
har därför samfundet drivit både hälsohem och skolor. Ekebyholms grundskola & gymnasium i 
Norrtälje kommun är en friskola på kristen grund som drivits av Adventistsamfundet sedan 1932. 

Adventistsamfundet är en del av den svenska frikyrkorörelsen som på många sätt drivit på och 
deltagit i den demokratiska utvecklingen av Sverige i över hundra år. Likt många minoriteter har 
adventister erfarenheter av hur betydelsefulla de demokratiska och mänskliga fri- och 
rättigheterna är på det individuella planet likaväl som för samhället i stort. 
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