
Deklaration för en stark demokrati - Frågor och svar 
 

Vad är Deklaration för en stark demokrati? 

 

Deklarationen är ett sätt att samla aktörer som 

vill ta ställning för vårt demokratiska 

styrelseskick och som vill värna alla 

människors lika värde, de grundläggande fri- 

och rättigheterna och rättsstatens principer – 

och ta avstånd från diskriminering, extremism, 

främlingsfientlighet, korruption och rasism. 

 

Vem har tagit fram deklarationen och varför? 

 

Vi - kommittén Demokratin 100 år - har tagit 

fram deklarationen som del av vårt uppdrag, 

som består i att samla aktörer som vill bidra till 

att stärka och utveckla demokratin i Sverige. 

Deklarationen syftar till att samla och 

engagera de krafter som stödjer demokratin 

som styrelseskick och uppmuntra att fler tar 

tydligt ställning och arbetar för att stärka 

demokratin. 

 

Vad innebär det att man skriver på? 

 

De som skriver under deklarationen ska verka 

för att fler ska få en god kunskap och 

medvetenhet om det demokratiska systemet. 

De ska också arbeta för att fler deltar aktivt i 

demokratin och bidra till ett samtalsklimat som 

kännetecknas av öppenhet och respekt. De 

som skriver under blir en del av kommitténs 

samling Vår demokrati – värd att värna varje dag 

och ska identifiera sina åtaganden i 

förhållande till deklarationens mål. 

 

Vad ska åtagandena bestå av? 

 
Vilka åtagandena som görs beror på vilken typ 

av organisation som skriver under. Riksarkivet  

åtog sig bland annat att digitalisera material 

om den allmänna och lika rösträtten, medan 

Coompanion Sverige åtog sig att 

skriva debattartiklar om 

demokratiskt företagande. 

Sveriges Elevkårer åtog sig att verka för att 

skolans demokratiuppdrag skulle ses över. 

Flera aktörer har åtagit sig att hålla seminarier 

och demokratidagar eller att under ett år 

fokusera på demokrati. 

 

Som utgångspunkt rekommenderar kommittén en 

blandning av externa och interna aktiviteter. Det 

kan handla om att utbilda och sprida information 

till anställda eller att rikta sig mot sina medlemmar 

eller kunder genom exempelvis 

informationskampanjer online eller offline om 

demokratin. Vi ser gärna att åtagandena är en 

ambitionshöjning och ett synliggörande av frågor 

som rör demokratin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka kan skriva på den? 

 

Aktörer som vill verka för en stärkt svensk 

demokrati. Bland de som skrivit under hittills finns 

myndigheter, kommuner, regioner och 

civilsamhället. Även akademin och företag kan 

skriva på. 

 

Hur skriver min organisation under? 

 

Gå in på www.vardemokrati.se/deklaration/skriv- 

under/ och fyll i formuläret! Sedan tar kommittén 

kontakt med er.  

 
  

http://www.vardemokrati.se/deklaration/skriv-under/
http://www.vardemokrati.se/deklaration/skriv-under/


Om Kommittén Demokrati 100 år 

 
Peter Örn är kommitténs ordförande. I dag arbetar Peter med 

ledarskapsfrågor och hållbar samhällsutveckling både som rådgivare, 

föreläsare och författare. Han är även styrelseordförande för Blekinge Tekniska 

Högskola samt ledamot i Sidas styrelse och i Anna Lindhs Minnesfond. Peter 

har tidigare bland annat varit VD för Sveriges radio, generalsekreterare för 

Röda korset samt deltagit i en rad statliga utredningar, bl.a. var han ordförande 

för analysgruppen för granskning av Estoniakatastrofen och Delegationen för 

hållbara städer. 

 

 

 

 

 

Emma Frans är ambassadör för kommittén och doktor i medicinsk 

epidemiologi vid Karolinska institutet. Hon är verksam som 

forskare, författare och vetenskapsskribent. Emma har bland annat 

skrivit artikelserien Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet där hon 

granskar sanningshalten och vetenskapligheten bakom 

sensationella nyheter och populär forskning. För sitt arbete 

tilldelades hon Stora Journalistpriset år 2017. Vid två tillfällen har 

hon även blivit utsedd till årets folkbildare för sitt arbete mot 

desinformation och faktaresistens. 

 

 

Lena Posner-Körösi är ambassadör för kommittén och leg psykolog, med 

inriktning på marknad och kommunikation. Lena har startat och är ordförande för 

Paideia folkhögskola i Stockholm. Hon har även grundat föreningen Amanah i 

Malmö, som verkar för att bygga tillit mellan muslimer och judar. Lena var tidigare 

mångårig ordförande för Judiska Församlingen i Stockholm och Judiska 

Centralrådet i Sverige. Hon har länge varit aktiv i samhällsdebatten kring frågor 

om nationella och religiösa minoriteter i förhållande till majoritetssamhället. 

 

Rosaline Marbinah är ambassadör 

för kommittén och ordförande för 

paraplyorganisationen LSU – 

Sveriges ungdomsorganisationer. 

Rosaline är även förtroendevald i Forum Syd och 

Arvsfondsdelegationen. Rosaline har stort intresse för 

internationella frågor och har bland annat varit ordförande för 

Utrikespolitiska förbundet. Vidare har hon varit representant för 

Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens 

ungdomskonferens. Under en period var Rosaline koordinator för 

nätverket Tillsammans i Södertälje. Hon har även studerat 

statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

 

Kommittén har även ett sekretariat som nås på kontakt@vardemokrati.se. 

mailto:kontakt@vardemokrati.se

