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Deklarationen för en stark demokrati
Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne skriver under Deklaration för
en stark demokrati!
Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del i
kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd
att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år
och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.
Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet. Genom att underteckna
deklarationen åtar sig Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund i Skåne att:
•
•
•

verka för en ökad tillit till, men också förståelse och engagemang för demokratin
arbeta för att sprida kunskap, metoder och verktyg för demokratiska möten
stå upp för och bidra till en offentlig debatt om en stark demokrati

Interna åtaganden:
•

•

Stärka förmågan till att utveckla demokratiska mötesplatser och föreningar, genom
att regelbundet erbjuda utbildningar för SVs cirkelledare och medarbetare i Skåne,
Hålla frågan om en stark demokrati levande bland förtroendevalda och medarbetare,
genom att låta demokratiperspektivet genomsyra all verksamhetsplanering.

Externa åtaganden:
•

•
•
•

Arrangera seminarier/webbinarier, panelsamtal och andra mötesplatser kring
aktuella samhällsfrågor, där publiken får möta engagerade samhällsaktörer.
Föra dialog med politiker och andra beslutsfattare om folkbildningens och
civilsamhällets roll och betydelse för en hållbar demokrati.
Erbjuda utbildningar för våra grund-, medlems- och samarbetsorganisationer i
föreningskunskap och liknande ämnen för ett hållbart och demokratiskt föreningsliv.
Utveckla och erbjuda verksamhet för och med grupper som på olika sätt har
begränsad tillgång till samhället och demokratin, som t e x personer som är nya i
Sverige och personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Kommunikativa åtaganden:
•

•
•

Ta ställning för en hållbar demokrati, genom att aktivt delta i samhällsdebatten och
lyfta behovet av folkbildande mötesplatser, aktivt föreningsliv och rikt kulturliv.
Spegla olika samhällsaktörers uppdrag, perspektiv och drivkrafter för att skapa
förståelse för de som arbetar i demokratin och hur samhället fungerar.
Visa på goda exempel på verksamheter som stärker människors eget deltagande i
samhället och demokratin på olika sätt.

