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Hej! 

Jag heter Amanda Lind och jag är kultur och demokratiminister. 

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt definitiva genombrott i Sverige efter det första 

riksdagsvalet där även kvinnor fick rösta hölls i september 1921. Vår demokrati är verkligen 

något att vara stolt över. Demokratin är det enda styrelseskick som utgår från allas lika värde och 

från principen av politisk jämlikhet. Rösträtten, det fria ordet, rätten att demonstrera och uttrycka 

sina åsikter föreningsfriheten, rättssäkerheten och så mycket mer är tillsammans omistliga delar av 

vår öppna demokrati. Jag är oerhört glad över att få vara med er 

i Alvesta kommun under er demokrativecka även om det bara är digitalt. Jag hoppas att många tar 

tillfället i akt och tar del av alla de spännande aktiviteter som jag vet äger rum här 

under veckan. Småland, och inte minst Kronoberg, har många beröringspunkter med rösträtten och 

med den svenska demokratins utveckling. År 1903 bildades landsföreningen för kvinnans politiska 

rösträtt och föreningens rösträttsaktivister gav sig ut på landsomfattande turnér för att bilda lokala 

avdelningar. En av dessa bildades just här - i Alvesta. 

 

Två kvinnor som har betytt mycket för att kvinnor fick rösträtt och som också var verksamma här i 

länet, det är Gulli Petrini och Elin Wägner. Gulli Petrini var en av de mest aktiva kvinnorna i den 

frisinnade liberala rörelsen vid sekelskiftet 1900. Hon blev ordförande i Växjökretsen av 

landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt och var dessutom folkbildare och en väldigt populär 

resetalare för rösträtt, fred och demokrati. Hon var engagerad, kunnig och humoristiskt. Hon vågade 

också visa ilska mot samhällets orättvisor i talarstolen. Hon var också expert på olika frågor som 

berörde rösträtt och valets genomförande, vilket rösträttsrörelsen hade stor nytta av i sitt 

påverkansarbete. 

Författaren Elin Wägner var en pionjär på flera sätt. Hon kämpade för kvinnors rättigheter, för freden 

och för miljön. Hon var den andra kvinnan som valdes in i svenska akademin. Hon levde en stor del av 

sitt liv i Bergs kyrkby, som ligger nära Växjö, och i Elin Wägners romaner är både det småländska 

landskapet och hennes politiska engagemang viktiga ingredienser. Elin Wägner tog upp 

rösträttstemat i sina skönlitterära verk, tillexempel i romanerna norrtullsligan och pennskaftet. 

Wägner var också med och startade den kvinnliga  

medborgarskolan vid Fogelstad 1925. Skolans målsättning var att utbilda kvinnor, så att dem 

kunde ta tillvara på sina medborgerliga rättigheter. Kursdeltagarna fick inte bara teoretisk utbildning, 

dem fick självförtroende, inspiration och mod att fortsätta våga kämpa för kvinnors rättigheter. Jag 

vill också nämna tidningsmannen Harald Wigforss. Han föddes här i Alvesta 1911 och under andra 

världskriget engagerade sig Wigforss starkt mot nazismen och mot de antidemokratiska strömningar 

som fanns i Europa. Han tillhörde den så kallade Tisdagsklubben som var en sammanslutning av 

intellektuella som bildades 1940 som var tänkt att fungera som ett motstånd mot nazismen och dess 

idéer. 1984 började han arbeta på Göteborgs handel och sjöfarts-tidning, som under Torgny 

Segerstedts ledning var en av de få tidningar som genom hela kriget tydligt stod upp mot de 

nazistiska och fascistiska strömningarna i Europa.  

 

I samband med demokratins hundraårsjubileum, genomför regeringen en nationell satsning på att 

starka möjligheterna för människor att delta aktivt i demokratin. I den här satsningen har bland 



annat 21 myndigheter fått i uppdrag att öka kunskapen om demokratin. Föreningslivet har fått 

ekonomiskt stöd för att genomföra demokratistärkande insatser. Allt detta blir en kraftsamling för 

vår demokrati. Men för att bygga en demokrati för framtiden, räcker 

det inte med insatser från regeringen. Det krävs att hela samhället kraftsamlar. Ett första viktigt steg 

är att sluta ta demokratin för given. Vi behöver alla arbeta hårdare, både för att främja och förankra 

demokratin. Hela poängen med demokratin är att vi äger den och 

att vi tar hand om den, tillsammans!  

Om vi ska lyckas bygga en uthållig och levande demokrati för framtiden, 100 år till, då måste kraften 

komma både underifrån och uppifrån. Den måste komma från alla delar av samhället. Den måste 

komma från både dig, och mig. 

Tack!  

 

  


