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Utrikesdepartementet
Statssekreteraren
Per Olsson Fridh

Välkommen till sakråd om
Demokratisatsningen inom utvecklingssamarbetet
Datum: 10 december 2019
Tid: 14.00-15.30
Plats: Tbc, Stockholm.
Jag vill bjuda in er organisation till sakråd om Demokratisatsningen inom
utvecklingssamarbetet.
Syftet med sakrådet är flerfaldigt: Jag kommer att presentera
Demokratisatsningen med fokus på insatser och åtgärder inom ramen för
utvecklingssamarbetet. Till detta kommer företrädare för Sida att presentera
sin skrivelse till svar på regeringens uppdrag om hur Sida ska arbeta med än
större emfas med demokratistöd. Därutöver är jag intresserad av att ta del av
era kunskaper och erfarenheter från era respektive intresseområden och hur
ni ser kopplingen till demokrati.
Sakrådet blir alltså ett viktigt tillfälle för regeringen att ta
del av era synpunkter och perspektiv kring Demokratisatsningen och dess
kopplingar till civilsamhällesorganisationerna.
De perspektiv som jag gärna samtalar om:
• Vad tycker ni är det bästa sättet att stödja demokratins röstbärare,
t.ex. civilsamhället, kulturutövare etc.? Vad saknas från ert
perspektiv?
• Hur kan vi gemensamt motverka det krympande demokratiska
utrymmet?

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-723 11 76
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 39 Stockholm
Besöksadress: Gustav Adolfs torg 1
E-post: ud.registrator@regeringskansliet.se

• Vad anser ni vara de bästa modellerna för att främja dialog om
demokrati?
Under sakrådet avser vi forma grupper för en mer fördjupad diskussion. De
kan komma att vara organisationsöverskridande. Gruppen är därefter
välkommen att, kortfattat, framföra synpunkter.
Återkoppling i form av minnesanteckningar ges efter sakrådet till dem som
deltagit. Minnesanteckningar publiceras även på regeringens webbplats,
www.regeringen.se .
Ni som inbjuds till sakrådet är utvalda för att med er kunskap och erfarenhet
representera en bredd av de organisationer som på något vis berörs av
demokratisatsningen.
Vänligen meddela ert deltagande (max en person per organisation) och om
ni har några särskilda behov av hjälpmedel, senast den 3 december till
ellinor.hellberg@gov.se I anmälan behöver deltagarens namn anges.
Deltagaren behöver medta legitimation till mötet.
Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta handläggare
wiktoria.dageras.wittboldt@gov.se

Varmt välkomna.
Med vänlig hälsning,

Per Olsson Fridh
Statssekreterare
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Sakråd är en arbetsmetod i Regeringskansliet för att i en avgränsad sakfråga
ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer och
andra relevanta aktörer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och
ökar kvaliteten i regeringens underlag. Utifrån den särskilda kompetens och
erfarenhet som er organisation har i sakfrågan bedömer regeringen att er
organisation kan bidra på ett värdefullt sätt. Läs mer om sakråd på
regeringens webbplats www.regeringen.se/sakrad
De personuppgifter som lämnas vid anmälan till sakrådet behandlas av
Utrikesdepartementet enligt reglerna i dataskyddsförordningen. Den rättsliga
grunden för behandlingen är att sakrådet är ett allmänt intresse.
Personuppgifterna används enbart för administration av det aktuella mötet
och sparas endast under den period det är nödvändigt för detta ändamål. En
person har rätt att få veta vilka av sina personuppgifter som behandlas och
rätt att få felaktiga uppgifter rättade. En sådan begäran ska ske skriftligen
och kan skickas till ud.registrator@regeringskansliet.se.

****
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Sändlista
Action Aid
Amnesty International
Caritas
Centerpartiets internationella stiftelse
Civil Rights Defenders
Concord Sverige
Dag Hammarskjöldstiftelsen
Diakonia
Erikshjälpen
Free Muse
Folac
Fonden för mänskliga rättigheter
Forum Syd
Human Rights Watch
Green Forum
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
Internet Society Sweden Chapter
Islamic Relief Center
Jarl Hjalmarsson stiftelsen
Judiska församlingen
Kristdemokratiskt Internationellt center
Kvinna till Kvinna
Latinaamerikagrupperna
LPI (Life & Peace Institute)
LSU (Sveriges ungdomsorganisationer)
LO (Landsorganisationen i Sverige)
Naturskyddsföreningen
Olof Palmes Internationella Center
OSSE-nätverket
Plan Sverige
Reportrar utan gränser
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter)
RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)
Svalorna Indien-Bangladesh
Svalorna Latinamerika
Swedish International Liberal Centre
Svenska Burmakommittén
Svenska FN-förbundet
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
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Svenska kyrkan
Sveriges kvinnolobby
Svenska PEN
SAK (Svenska Afghanistankommittén)
Transparency International Sverige
TCO (Tjänstemännens Centralorganisation)
Union to Union
World´s Children Prize Foundation
Vänsterns internationella forum
Raoul Wallenberginstitutet
Rädda Barnen
Röda korset
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

***
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Om Demokratisatsningen
Varför demokratisatsningen?
Runt om i världen vinner auktoritära ledare mark, demokratiska principer
och värderingar hotas, yttrande- och föreningsfriheten är på tillbakagång i
allt fler länder, demokratiska institutioner försvagas och det demokratiska
utrymmet för civilsamhället minskar. Mediernas frihet och oberoende
försvagas på flera håll och rättsstaten undermineras. Hets, hat och
desinformation förgiftar samhällsdebatten och undergräver demokratiska
processer. Respekten för mänskliga rättigheter försvagas vilket märks inte
minst för kvinnor liksom hbtq-personer och MR-försvarare.
Samtidigt stärks demokratin i flera länder och inom olika områden.
Engagemanget för demokrati är utbrett och i globala attitydundersökningar
är det folkliga stödet för demokrati starkt. Civilsamhället, inklusive politiska
partier och fackföreningar, utgör en stark röst. Demokrati utgör på så vis en
positiv framtidsagenda för fred, mänskliga rättigheter, säkerhet och hållbar
utveckling.
Vad är demokratisatsningen?
Satsningen spänner över utrikes- och säkerhetspolitik, utvecklingssamarbete,
handel och främjande. Ett integrerat arbetssätt mellan olika politikområden
ökar genomslaget. Fördjupad dialog med andra länder och aktörer om
demokrati, däribland riksdagen är önskvärt. Regeringen ska bygga en allians
av likasinnade länder från olika delar av världen och som befinner sig i olika
skeden av sin demokratiska utveckling. Detta kommer att öka genomslaget
ytterligare. Regeringen ska engagera unga i dialog runtom i världen liksom
här hemma.
Nya demokratifrämjande aktiviteter pågår redan på flera utlandsmyndigheter.
En aktivitet som planeras är så kallade Democracy Talks som
utlandsmyndigheterna uppmanas anordna med syftet att stimulera dialog om
demokrati och stärka aktörer inom området. Samtalen kommer anpassas
efter de lokala utmaningarna och förutsättningarna. De lokala samtalen ska
föda in till ett större samtal som är planerat att äga rum i Sverige 2021.
Hela utrikesförvaltningen arbetar med dessa verktyg och initiativ med
utgångspunkt i fokusområden under vägledning av ett gemensamt ramverk.
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Regeringen växlar upp demokratibiståndet med större volym, bredd och
fokus. Regeringen ökar stödet för det öppna samhället, särskilt för fri och
oberoende media och pressfrihet. Flera steg har redan tagits med utökat stöd
till förmån för demokratisk utveckling, bland annat i Etiopien och Sudan. I
Armenien har regeringen inlett bilateralt utvecklingssamarbete för att stödja
den demokratiska utvecklingen.
Regeringen ska också samarbeta med svenska företag som vill vara med och
bidra till en mer demokratisk utveckling, inte minst vad gäller bekämpning av
korruption.
Demokratisatsningen och den feministiska utrikespolitiken förstärker
varandra genom perspektiv, mål och åtgärder. Jämställdhet mellan kvinnor
och män är central för demokrati. Den feministiska utrikespolitiken drivs
vidare med full kraft.
Vad vill regeringen uppnå med demokratisatsningen?
Regeringen har fem mål som ska uppnås. Dessa inkluderar att 1) Sverige är
en ledande aktör internationellt för att stärka och värna demokrati som
framtidsagenda. 2) Sveriges agerande stärker respekten för mänskliga
rättigheter, ökar jämställdheten, främjar ungas deltagande och ger stöd till
demokratins röstbärare; 3) EU, internationella organisationer och andra för
Sverige viktiga partner effektivt lyfter fram demokratiaspekter i policy,
strategier, verksamhet och stöd; 4) Sverige främjar respekt, delaktighet och
dialog som stöd för demokrati och minskad polarisering; 5)
Demokratisatsningen sätter avtryck i hela Utrikesförvaltningen.
Läs mer på:
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/demokratisatsningen-tarform/
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