Deklaration för Demokratin 100 år
Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill
engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete.
Föreningen Norden samlar individer och organisationer i Sverige för att över alla gränser
bidra till fred, öppenhet och demokrati i Norden, Europa och världen. Föreningen Norden
ökar kontakter och samarbetet över nationsgränserna. Därigenom stärks förståelse och
relationer mellan människor från olika kulturer.
Våra värden är tillit, frihet under ansvar, öppenhet och inkludering, tolerans, jämställdhet,
demokrati samt respekten för traditionen att föra dialog med medborgarna i de
demokratiska institutionerna.
Föreningen Norden Norrbotten åtar sig att under 2021
Vi värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri-och rättigheterna och rättsstatens
principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption
och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:
- bidra till att fler får ökad kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
- arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
- bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.
Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati kommer Föreningen Norden
Norrbotten att anta följande åtaganden
Interna åtaganden:
Utbildning i demokrati. Vi kommer att ha två till tre fysiska och/eller digitala utbildningar i
demokrati för Föreningen Nordens medlemmar samt för de som är projektanställda.
Vid minst ett styrelsemöte kommer vi att ha demokratifrågor som tema och diskutera hur
vår interna demokratiska process fungerar och om vi behöver göra några förändringar.
Externa åtaganden
Att tillsammans med aktörer i Norrbotten på lokal och regional nivå bidra till en demokratisk
mellanfolklig dialog och samverkan genom olika aktiviteter som bidrar till ökad kunskap om
demokratin i samhället
På tre orter i länet kommer demokratistugan på turné. Föreningen Norden kommer att vara
samarbetspart vid minst en av orterna under de dagar demokratistugan finns på plats.
För att öka kunskapen om demokrati såväl externt som för våra medlemmar kommer vi att
anordna ett öppet seminarium på temat demokrati den 16 oktober 2021. Temat kommer att
vara demokrati ur ett historiskt perspektiv samt demokratin i framtiden. I stora drag kommer
seminariet att ha föreläsning på temat jämställdhet samt kvinnors historia från 1921 till
nutid. På seminariet kommer vi diskutera demokratin i framtiden utifrån olika perspektiv.

Vi kommer att vara delaktiga i delar av de aktiviteter som Föreningen Norden Sverige
kommer att genomföra under demokratiåret för en stark demokrati.
Kommunikativa åtaganden
Vi kommer i första hand att kommunicera till våra medlemmar och andra intresserade vilka
aktiviteter vi arrangerar samt är delaktig i via vår hemsida www.norrbotten.norden.se samt
via de informationskanaler som Föreningen Norden Sverige har. Information om vad som är
aktuellt kommer att ges vid de digitala träffar som vi har med våra lokalavdelningar i länet.
Därmed når information ut såväl till medlemmar och andra intressenter. Vi kommer även att
finnas på sociala medier med egna aktiviteter och tillsammans med andra aktörer som vi
kommer att samarbete med.
På vår hemsida kommer vi att sprida information om demokrati genom att lägga ut aktuella
länkar, som till exempel till Kommittén Demokratin 100 år, Vår demokrati – värd att värna
varje dag.
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