
Demokrati - var med och uppmärksamma demokratifrågor!  
I år är det 100 år sedan första riksdagsvalet med lika och allmän rösträtt ägde 

rum. Redan 1919 hade riksdagen beslutat om allmän och lika rösträtt för kvinnor 

och män, men första riksdagsvalet efter detta beslut ägde rum 1921.  
 

Demokrati och allas lika rättigheter behöver erövras om och om igen. I år är det 100 år sen 

kvinnor i Sverige fick rösträtt, men det dröjde till 1989 innan alla svenskar över 18 år fick 

rösta. Då avskaffades omyndigförklaringen. Fortfarande kämpar många för sina rättigheter.  
 

Ideella föreningar är demokratiskt uppbyggda – ett exempel på demokrati. Sverige har en 

lång tradition av föreningsengagemang, 75 % av Sveriges befolkning över 16 år är 

medlemmar i en/ flera föreningar och alltså delaktiga i föreningsdemokrati. (SCB 2020) 
 

Många organisationer lyfter demokratifrågor  

Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) uppmärksammar tema demokrati, ex. med  

artiklar i förbundets tidskrift Bohusarvet, årsstämman 2022 har tema demokrati och 

tillsammans med andra arrangeras aktiviteter, t.ex. inom samverkansgruppen  

Prisma Västra Götaland: digitala föreläsningar, temadag m.m.. På www.prismavg.se finns 

berättelser om demokratins genombrott.  
 

Bohusläns museum 

projekt MOD2021: 

kampen för kvinnlig 

politisk rösträtt i 

Bohuslän kopplat till  

den nationella och 

internationella kampen. 

Utställning & aktiviteter. 

Vill inspirera till ”gräv där 

du står” - lyfta lokala 

rösträttskämpar.  

 

 

Bohusläns hembygds-

förbund och medlems-

föreningarna är delaktiga 

i projektet. Medlems- 

föreningar kan beställa 

affischutställning 

kostnadsfritt, se bifogat 

infoblad.  

 

 
 

Sveriges hembygdsförbund tipsar om hur kulturarvsföreningar kan arbeta med tema 

demokrati: studiecirklar, artiklar, aktiviteter m.m. Ex. på perspektiv: Hur har folkrörelser 

och föreningar utvecklats? Varför är de viktiga ur ett demokratiskt perspektiv? Hur har 

demokratin utvecklats i våra lokalsamhällen? Lyft personer, platser och händelser på orten! 

Tipslåda: www.hembygd.se/demokratijubileet/Tips-pa-vad-din-forening-kan-gora  
 

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) erbjuder material och inspiration på tema demokrati  

i Demokratibanken: www.vimasteprata.org Vill din förening starta en studiecirkel, behöver 

ni hjälp kring att träffas digitalt, vill ni ha inspiration? Kontakta SV via ditt lokalkontor, 

kontaktuppgifter www.se.se Studiehandledning Demokrati – En liten bok om en stor sak: 

www.prismavg.se/files/original/1d731ee509b4e010b1d41f26d4baf49a.pdf  
 

Sveriges riksdags satsning på demokrati. 

Fakta, filmer, quiz, tidslinje, tittskåp,  

 

100 sätt att fira demokratin m.m.  

Beställ affischutställning och magasin 

kostnadsfritt till din förening. 

www.firademokratin.riksdagen.se 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  
Vill öka kunskapen om tillkomsten av den 

allmänna och lika rösträtten.  

 

Material och inspiration!  

Kungliga biblioteket och Riksbankens 

Jubileumsfond samt arkiv, museer, 

forskare m.fl. www.demokrati100.se            

Kommittén Demokratin 

100 år: organisation som 

vill bidra till att stärka och 

utveckla demokratin i och 

säkra att den står sig 

stark i 100 år till.  

 

Din förening kan skriva 

under deklarationen Vår  

demokrati! 

www.vardemokrati.se  
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