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Hej Alvesta! 

Mitt namn är Rosaline Marbinah och jag är demokratiambassadör i den statliga kommitteen 

”demokrati 100 år, samling för en stark demorkati”. 

I kommitteen sitter jag tillsammans med ordförande Peter Örn och två andra 

demokratiambassadörer, Emma Frans och Lena Posner-Körösi. Tillsammans i den här kommitteen 

och kansli har vi ett uppdrag från regeringen att bland annat erkänna hur vi har tagit oss hit, med 100 

år av allmän och lika rösträtt i Sverige.  

Det var 1921 det började, även om demokratin fanns långt innan det genom folkrörelser och 

civilsamhällets organisationer. Att erkänna som sagt, det lokala engagemanget, men också stimulera 

samtal, katalysera evenemang, idéer och tankar om hur vi skapar 100 år till av svensk demokrati. Det 

är det jag hoppas att ni gör under demokrativeckan som ni anordnar i Alvesta Kommun. Både 

erkänna men också lära från historian. Vad kan vi lära oss från hur vi har behandlat människor? I hur 

vi har skapat förändring? I hur vi har gett tillträde till fria rättigheter.  

För min del har det varit civilsamhället och det är också så vi kan se historien i Sverige. Men också, 

hur skapar vi 100 år till av demokrati? Jag kommer tillbaka till det strax, med lite olika tankar om det.  

Men innan det, så vill jag berätta lite om kommitteens arbete. Kommitteen har bland annat ett 

koncept som heter demokratideklarationen. Just nu är det 270 aktörer som har signerat den runt om 

i vårt land, från olika sektorer. Allt ifrån kommuner till civilsamhällsorganisationer, till näringsliv, till 

arbetsmarkandes parter och fler. Det gläder mig att se så många initiativ för demokrati, för det är 

varje enskild människa som bär det arbetet. Varje enskild aktör, organisation, institution, allt och alla 

har ansvaret för att se till att vår demokrati mår bra.  

Vi blir allt färre i världen som har en liberal demokrati, som jag brukar se på som en demokrati av 

kvalitet. Det är inte bara att vi går och röstar utan vi får tillträde till rättigheter och friheter hela tiden 

och det finns olika sätt för oss att ansvarsfullt se till att vi får det, bland annat genom att organisera 

sig med andra.  

Enligt videms institut från Göteborgs universitet så är det bara 14% av världens population som lever 

i liberala demokratier. Vi blir färre, och då måste vi avancera. För vad vi tror på, är allas lika värde och 

det är det finaste som finns och det viktigaste vi har är respekten för varandra.  

Sedan Berlinmurens fall har vi tendenser att ta det för givet. Det var andra frågor som kom upp till 

bordet istället efter många år av konflikt och krig. Men nu ser vi att vi pratar om olika tendenser i 

Sverige, exempelvis hat och hot, ett misstänkliggörande mot organisationer, att antidemokratiska 

krafter träder fram eller ett utanförskap på många olika sätt. Vi kan se det geografiskt, det är skillnad 

mellan länder, men också när det kommer till grupper. Personer med funktionsnedsättning har inte 

samma eller jämlika villkor som andra. Vi har många, många utmaningar, också när det kommer till 

barn och ungdomar.  

Jag är ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer som samlar 650 000 

organiserade barn och ungdomar. De är min primära fokus och mitt hopp i en tid där mycket saknar 

politisk vilja. Jag ser att den finns i barn och unga i ett otröttligt engagemang och enligt en rapport 



från myndigheten för ungdom och civilsamhällsfrågor i Växjö bekräftar dem att denna 

ungdomsgeneration är den mest politiska sedan flera generationer tillbaka, och det ska vi ha med 

oss. Det finns olika sätt som vi gemensamt i samverkan, inte bara civilsamhället utan också 

kommunen kan driva, är rösträttsfrågan om rösträtt vid 16 års ålder. Det är ett konkret sätt att ge 

makt till de yngre i vårt samhälle. Det handlar om principen att kunna rösta. Något som påverkar oss 

ska vi också kunna påverka och det spelar ingen roll om det är en ungdom eller Sveriges alla 

ungdomar som röstar i ett sådant val. 

Ett annat sätt, på tal om 100 år av svensk demokrati, är att respektera friheten som folkrörelser ska 

ha, föreningsfriheten bland annat. Skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska kunna 

organisera sig, vilket bland annat innebär reglering men också ekonomi.  Det måste finnas 

finansiering för att barn och ungdomar självständigt och fritt ska kunna organisera sig efter deras 

frågor, och kunna äga den organiseringen själv. Vi har sett så många fall, historiskt, att det är det som 

har skapat maktdelning. Vi har långt kvar innan marginella civilgrupper möter de jämlika villkoren 

som det bör vara. Det är just där här arbetet vi har framför oss. Demokrati innebär politisk jämlikhet 

och hur skapar vi det? 

I en tid där vi lever i en pandemi ser vi, som i andra kriser, att det slår hårdast mot utsatta grupper, 

bland annat barn och ungdomar, och att orättvisor och ojämlikheten ökar inom länder och mellan 

länder. Vi har många utmaningar framför oss helt enkelt, men det ska inte påverka engagemanget. 

Tvärt om, det ska göra att vi tänder till extra för att det är för det allra viktigaste vi har – allas lika 

värde.  

Under er demokrativecka, 11-17 oktober i Alvesta Kommun hoppas jag medborgarna samlas kring de 

här frågorna för att erkänna allt otroligt som har lett fram till var vi är idag. Det har inte varit en linjär 

utveckling, Sverige var rätt så sen på rösträttsfrågan. 1921 är relativt sent i jämförelse med våra 

grannländer. Men demokratin har utvecklats stadigt sen dess på olika sätt; att fler grupper har fått 

rösträtt och lagstiftningen om att omyndigförklara någon är borta. Det finns framsteg men vi har 

mycket kvar att göra och det engagemanget måste finnas i varje enskild person. Vi är den viktigaste 

enheten i en demokrati, ett kollektiv som säkerställer att demokratin lever vidare. Inte bara till 

barnen som vi lånar jorden ifrån, utan också många generationer därefter.  

Tack för att jag fick vara med och prata lite för er och jag hoppas att mina tankar på något sätt kan 

stimulera ett hos er, för det är ju hos er demokratin föds och fortsätter att leva.  

Tack så mycket Alvesta, lycka till och vi hörs igen hoppas jag!  

 


