FÖR EN FORTSATT STARK DEMOKRATI

JÖNKÖPINGS LÄN
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2021

TID:
10.00–12.15

PLATS: KULTURHUSET SPIRA I JÖNKÖPING
Välkomna att fira Demokratin 100 år!
I år fyller Sveriges demokrati 100 år, vilket innebär att det är 100 år
sedan allmän och lika rösträtt infördes i Sverige. Detta innebar att
även kvinnor fick rösta i riksdagsvalet 1921 och den moderna
demokratin fick sitt genombrott i Sverige.
Det var dock inte alla grupper som räknades när Sverige införde
“allmän och lika rösträtt” – men 1921 tog vi ett stort steg framåt, och
det är värt att fira. Det uppmärksammar vi i Jönköpings län tillsammans
med regeringens kommitté Demokratin 100 år.
Det demokratiska styrelseskicket är av betydelse för vårt lands historia,
utveckling, välstånd och framtid. Sverige och de nordiska länderna
toppar listor över världens mest demokratiska länder, dock backar
demokratin globalt. Demokratin kan aldrig tas för given, den måste
hela tiden utvecklas och värnas.

ANMÄLAN
Seminariet är kostnadsfritt och riktar sig till alla länsinvånare som vill
veta mer och värnar om demokratin. Sista anmälningsdag är den
4 november.

Deklarationen för en stark
demokrati
Deklarationen syftar till att samla
och engagera de krafter som
stödjer demokratin som styrelseskick. Aktörer som undertecknar
deklarationen tar ställning för alla
människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna
och rättsstatens principer samt tar
avstånd från diskriminering,
extremism, främlingsfientlighet,
korruption och rasism.

Demokratistugan
En Demokratistuga finns tillgänglig
för invånarna i Jönköpings län den
8–13 november 2021. Stugan är
framtagen av kommittén Demokratin 100 år och turnerar runt i
landet.
Under dessa dagar finns ett stort
antal organisationer i stugan med
en mängd spännande aktiviteter.
Flera aktiviteter arrangeras även
på andra orter och platser i länet.
Stugan är placerad vid kulturhuset
Spira i Jönköping.
Besök oss i demokratistugan!

Under samlingsnamnet Vår
demokrati – värd att värna varje
dag samlas regioner, kommuner,
civilsamhällesorganisationer,
myndigheter, näringsliv, skolan och
alla andra som vill vara med och
bidra till att stärka och utveckla
demokratin i Sverige

PROGRAM

Caféscenen, Kulturhuset Spira

Moderator:
Malin Skreding Hallgren
Qulturum

10.00
Kaffe och smörgås
10.30
Lena Posner Körösi föreläser och delar med sig om demokratin och de utmaningar
som den står inför idag. Lena är aktiv i samhällsdebatten kring frågor om nationella
och religiösa minoriteter i förhållande till majoritetssamhället. Hon är på regeringens
uppdrag demokratiambassadör i Kommittén Demokratin 100 år.
Lena Posner-Körösi, leg. psykolog med inriktning på marknad
och kommunikation. Hon är grundare och ordförande för
Paideia folkhögskola i Stockholm. Lena 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, Judiska Centralrådet i Sverige samt jurymedlem för Raoul Wallenberg-priset.
Ali Thareb, Region Jönköpings läns fristadsförfattare, läser en av sina dikter.
Ali Thareb, poet, författare och performer från Irak. Sedan
februari 2020 är han Region Jönköpings läns fristadsförfattare.
I december 2020 tilldelades han Natur & Kulturs särskilda
stipendium för uppmuntran och litterära insatser. I juni 2021
utkom hans diktsamling ”Ömsint man från knivarnas rike” på
svenska och arabiska.
11.30
Panelsamtal om hur olika aktörer lokalt och regionalt värnar om demokratin och
bidrar till alla människors lika värde. I panelen medverkar politiker, ungdomar och
civilsamhället.
Mia Frisk (KD), regionstyrelsens ordförande, undertecknar Deklaration för en stark
demokrati. Även landshövding Helena Jonsson medverkar.
Kommuner i Jönköpings län som ännu inte har skrivit under
Deklaration för en stark demokrati är välkomna att vid detta
tillfälle göra det tillsammans med Region Jönköpings län.

KONTAKTPERSONER
Susan Sundqvist Pettersson
Europa Direkt Jönköpings län
E-post: susan.sundqvist.pettersson@rjl.se

Ann-Christine Bärbäck
Hållbar utveckling
E-post: ann-christine.barback@rjl.se

Annhild Ottosson
Regionbibliotek
E-post: annhild.ottosson@rjl.se

