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Fira demokratin med oss! 
Demokratistugan besöker Blekinge län med anledning av att Sveriges demokrati fyller 100 
år! Stugan är ett kunskapscenter och samlingsplats och kommer till Stortorget i Karlskrona 
30 oktober till 6 november, men representerar hela Blekinge! 
Parallellt planeras en bredd av aktiviteter runt om i länet.  
 
Demokratistugan ingår i regeringens satsning Kommittén Demokratin 100 år under 
samlingsnamnet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag. Alla som vill vara med och bidra 
till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de 
kommande 100 åren, är varmt välkomna.                                                  
 
Utställningen "Ja må den leva!", kommer till Stortorget i Karlskrona, 4 oktober till 14 
november, sex affischer som berättar om beslutet bakom allmän och lika rösträtt som 
antogs för precis 100 år sedan. Invigs 4 oktober. 
 
Konstbiennal i Fredrikskyrkan 30 okt - 7 nov dagligen 10–16. 
 
”We have a dream”- Trefaldighetskyrkan till 7 november dagligen 10–16. Ur presentationen: 
Fotografier på några av världens mest inflytelserika personer sida vid sida med ungdomar 
och vardagshjältar. Tillsammans kan vi rasera osynliga barriärer. ”We have a dream” är inte 
bara en utställning – det är en uppmaning till alla att göra sin röst hörd. Likt en sten kastad i 
vattnet kan en människa skapa ringar som sträcker sig oändligt långt”. 
 
Streetlife - fotoutställning på Stortorget i Karlskrona. 
 

Välkommen att delta och fira demokratin! 
Program på www.vardemokrati.se/turneplan  
 

http://www.vardemokrati.se/turneplan
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Tisdag 26 oktober 
15.00-16.00 Föreläsning med Åsa Wikforss 
Därför demokrati: om kunskapen och folkstyret.  
I boken ”Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret” argumenterar Åsa Wikforss för 
kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre. Kunskapen krävs för att vi ska 
kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera 
oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över 
riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under. Åsa Wikforss är Professor i teoretisk 
filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska 
Akademien. Forskar inom språk- och medvetandefilosofi, och har skrivit mycket om 
relationen mellan det mänskliga tänkandet och yttervärlden. 
Här hittar du in till föreläsningen via Zoom. 

Torsdag 28 oktober 
18.30 – 19.30 Föreläsning med Lottakåren på Marinmuseum. Föreläsningen kommer även 

att livesändas. ”Svenska Lottakåren i samhällets tjänst från 1924 fram till dagens moderna 

totalförsvar.” Svenska Lottakåren är en ideell allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig 

försvarsorganisation. I Lottakårens stadgar heter det att de ”utbildar för fred, demokrati, 

trygghet och mänskliga rättigheter”.  
Lottakåren: https://youtu.be/LWGDbwN3Hps  

Lördag 30 oktober  
DEMOKRATISTUGAN 11.00 - 16.00 

11.00 Invigning av Landshövding Ulrika Messing samt Peter Örn, ordförande Kommittén 
Demokrati 100 år. Musik, teater, samt representanter från Demokratin 100 år, Blekinge 
museum, Sensus med flera. 

Söndag 31 oktober                                                                                                                                                                     
DEMOKRATISTUGAN 11.00 - 16.00   

Måndag 1 november 
DEMOKRATISTUGAN 11.00 -16.00 Socialdemokraterna och Liberalerna 

12.00 Sandra Bizzozero, ordförande kommunstyrelsen Karlskrona kommun.  
Lunchsamtal med besökare, terrassen vid Demokratistugan. 

13.00-13.30 Hybridmöte mellan Lena Posner Körösi, och Peter Johansson. Lena Posner 
Körösi är demokratiambassadör för Kommittén demokrati 100 år och är med på länk. Peter 
Johansson är verksamhetsansvarig på Blekinge Bildningsförbund.  
Presentatör Pia Marcolin, Sensus. www.vardemokrati.se/turneplan  

18.30-19.30 Föreläsning med Henrik Arnstad, digitalt. "Hackad demokrati".  
Föredrag om den nya tidens propaganda via sociala medier. Under 2010-talet har politiken i 
världens demokratier förändrats i grunden, utifrån framväxten av sociala medier. Via kanaler 
som Facebook, Twitter och Youtube skapas helt nya möjligheter att förändra samhället i 
grunden, på ett sätt som de traditionella demokratiska rörelserna är oförberedda på. Henrik 
Arnstad är vetenskapsjournalist och lärare i medieteknik på Södertörns högskola – samt 
författare till böckerna ”Älskade fascism” och ”Hatade demokrati”, vilka nu utkommer på 
nytt i dubbla utgåvor.                                                           

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mRAAa-0000Cx-5b&i=57e1b682&c=DxPp8LmOpZaH8WUjTR27ALk5gA8VtWud7A-kW93tw2z05BgTTqaNoDfvcvc9s8wI6yYqtKES5GwBeQnVEnxdQdaK_5xM7T8UglNnGu9PkN8e965ST1BUuTS64T3KMTFDbD2dz6UX5III18Om44seR2bMRFpjZllTQXMhqp_Cchai2ERODryniy8Mr0Ui_Mzsk_7QwHb6cswEZw3mJ3nrdD5i5x_0a_xy4_sT3AT7JmYVCETEbWXpTcoHHaSM-nwYsfZInvIY36gXjSVfOkUSf1Df_tmnrkA66NusO3gE0Zw
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mYRjE-0003bx-6Q&i=57e1b682&c=hfYeEk9D3b8u1_9JnIYNZVlJJ9QPD5LxSEmucbdVGUefZSQ191NY4decc0_tYsDsejZHtNvcp87nuyGJvROXkNs3V-uv-GvLkTISPZXeqQ_jx1BcZDIkupZ1avScALps1T8ZVFK-uji9h3ZbyRqWk3SqdEGnouja6jZV62zu1fHN2EfjHUqBqGWUgeHdsvXe0OluYHCsbDWPSif6XlZPLsfcSkAFAfqQKLH07bf9CpE
http://www.vardemokrati.se/turneplan
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Du får ny länk efter anmälan. 
Anmälningslänk: https://sensus.wufoo.com/forms/z1c7lpg401qwusc/ 
                                                                                                                  

 
 

Tisdag 2 november 
DEMOKRATISTUGAN 11.00 - 16.00. Musik i Blekinge och Rädda Barnen. 
 
18.30-19.30 Föreläsning med Gunnar Wetterberg, på plats Lokstallarna Karlshamn samt 
livesänds på Youtube. "Från skärselden till välfärdskommunen".                                                                      
Gunnar Wetterberg: https://youtu.be/1Lkqm84OrCM 

Gunnar Wetterberg pratar om den svenska demokratins rötter och framväxt, med tonvikt på 
hur det lokala självstyret vuxit fram och vilken betydelse det haft för folkrörelser och det 
breda medborgerliga deltagandet. Från skärselden till välfärdskommunen – den lokala 
självstyrelsen, ryggraden i svensk demokrati. Gunnar Wetterberg, älskad Tv-personlighet 
med en imponerande karriär bakom sig tog honom hela vägen till vinst i ” På Spåret”. 
Gunnar Wetterberg är ursprungligen diplomat men numera historiker, författare och 
samhällspolitisk debattör.  
 

 
 
 

https://sensus.wufoo.com/forms/z1c7lpg401qwusc/
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1mYRjE-0003bx-6Q&i=57e1b682&c=7I8rAEJzdorEZOw6LpPK2JEUPKzHmih1_YnOqv4pRc1T4G69vM0B8M4w3VovI46svHrHwMDoQwkFHbOZQGbRU556rp-BMMyTC5TC7qicFjIXL6SwQJexBm4_2VPaXF5TYnSsGpTE73cT1y_ljmGbMcLpR4kVe-_s5cQNQ-ADjkJ-kNccD6F8-vARI2i1Fp6PDvpjc7If7Xzsp3jmaWhJbOn9lnyEuU96hdwZy8A3GRs
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Onsdag 3 november 
DEMOKRATISTUGAN 11.00 - 16.00 Centerpartiet. 

18.30 Föreläsning med Christer Olsén digitalt, från föreningen Öga & Öra.                             
"Hur säkerhetstjänsten bemöter inre hot mot vår demokrati". Christer Olsén är idag jurist, 
men har en lång bakgrund från både underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten. Han har 
under många år studerat, skrivit och föreläst i ämnet underrättelse- och 
säkerhetstjänsternas historia. Christer Olsén berättar om den hotbild mot Sverige och dess 
demokrati som SÄPO beskriver, och hur man arbetar med dessa frågor. Efter föreläsningen 
finns utrymme för en frågestund. 
Du får ny länk efter anmälan. 
Anmälningslänk https://sensus.wufoo.com/forms/z14irxto03vg9qi/ 
 

’ 
Torsdag 4 november 
DEMOKRATISTUGAN 11.00 - 16.00 Moderata samlingspartiet. 

18.00 Föreläsning med Edna Eriksson, "Att skydda vår demokrati". Digitalt. Vår demokrati 

är skör och får aldrig tas för given. Edna Eriksson tar sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter 

och vår grundlag för att göra det enklare att navigera i vår tids svåra rättighetsfrågor. Edna 

har arbetat med mångkultur, mångfald, likabehandling och jämställdhet i snart två decennier 

i egenskap av journalist, debattör, tjänsteperson på en rad olika departement och 

myndigheter samt utbildare och föreläsare.                                                                                                                                         

Du får ny länk efter anmälan. 

Anmälningslänk: https://sensus.wufoo.com/forms/z1u5kwrj1mkj5lg/ 

 

https://sensus.wufoo.com/forms/z14irxto03vg9qi/
https://sensus.wufoo.com/forms/z1u5kwrj1mkj5lg/
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Fredag 5 november 

DEMOKRATISTUGAN 11.00 – 16.00 Kristdemokraterna. 

Lördag 6 november 
DEMOKRATISTUGAN 11.00 – 16.00 Blekinge museum och Sensus med gäster. 

Onsdag 10 november 
Sensus Kulturpris delas ut till minne av Ebba Hultqvist, fysiskt och digitalt. Tid kommer. 
Ebba Karolina Regina Hultqvist, född 10 november 1876 i Stockholm, död 17 
december 1955, var en svensk lärare och politiker. Hon var den första kvinnan att väljas in 
i Sölvesborgs stadsfullmäktige. 

Fredag 19 november  
12.00 -13.00 Demokratisoppa med Emil Jensen. 
Demokratisoppa är ett koncept där du över en sopplunch lyssnar på och kan delta i 
intressanta och inspirerande samtal om demokrati. Temat för Demokratisopporna i 
Jönköping under 2021 är ”Hot mot demokratin”. Årets talare närmar sig på olika sätt 
konspirationism, extremism och polarisering som hot mot demokratin, lokalt och globalt. 
Kostnadsfritt, fysiskt/digitalt. Anmäl dig på https://www.sensus.se/demokratisoppa 
___________________________________________________________________________ 

Program finns på: 
https://www.vardemokrati.se/turneplan  

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender/kalenderhandelser---
blekinge/2021-09-14-demokratistugan-i-blekinge.html 

Arrangörer är Blekinge Museum, Sensus studieförbund, #vimåsteprata, Musik i Blekinge, 
Marinmuseum, Svenska Lottakåren, Demokratin100år tillsammans med Länsstyrelsen 
Blekinge, Region Blekinge samt våra kommuner Olofström, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby 
och Karlskrona med flera! 

Vad vill och kan Er organisation göra för att medverka i länets största 
DEMOKRATISATSNING? 

Hör av er till Ola Palmgren Blekinge Museum, ola.palmgren@blekingemuseum.se              
alt Pia Marcolin Sensus, pia.marcolin@sensus.se 
Lägg ut era aktiviteter på era hemsidor men skicka även till oss så samordnar vi aktiviteterna 
tillsammans med Länsstyrelsen på www.vardemokrati.se/turneplan   
Sensus är evenemangsrapportör till Folkbildningsrådet.                 
 

Olofströms kommun. Affischutställning från "Forum för levande historia".   
Öppet på biblioteken under föreläsningarna. 
Sölvesborgs kommun. Öppet på biblioteken under föreläsningarna. 
Karlshamns kommun. Upplåter Lokstallarna till föreläsning.  
Öppet på biblioteken under föreläsningarna. 
Ronneby kommun. Öppet på biblioteken under föreläsningarna. 
Karlskrona kommun. Affischutställning " Ja må den leva..." i kommunhusets foajé.  
Öppet på biblioteken under föreläsningarna. 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/10_november
https://sv.wikipedia.org/wiki/1876
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
https://sv.wikipedia.org/wiki/17_december
https://sv.wikipedia.org/wiki/17_december
https://sv.wikipedia.org/wiki/1955
https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6lvesborgs_stad
https://www.sensus.se/demokratisoppa
https://www.vardemokrati.se/turneplan
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender/kalenderhandelser---blekinge/2021-09-14-demokratistugan-i-blekinge.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/om-oss/kalender/kalenderhandelser---blekinge/2021-09-14-demokratistugan-i-blekinge.html
http://www.vardemokrati.se/turneplan
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Förutom att Demokratistugan finns på plats i Karlskrona så finns den även digitalt. 
https://www.riksdagen.se/demokratin100 
https://www.vardemokrati.se/turneplan 
  
Här finns länkar för inspiration och beställning av material/utställningar för utskrift med 
mera. 
https://www.vimasteprata.org  
https://www.svenskalottakaren.se/lottapodden 
http://firademokratin.riksdagen.se 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratin100 
https://levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokratin-och-du 
https://vimasteprata.org/demokratikorten 
https://vårsvenskademokrati.se 
https://www.ur.se/mik/ 
https://www.so-rummet.se/search_api=demokrati 
https://www.globalportalen.org/demokrati 
https://reporterutangranser.se/om-reportrar-utan-granser 
https://globalamalen.se 
https://www.uponwalls.com/exhibit-we-have-a-dream                                                                                                                                     

https://firademokratin.riksdagen.se                                                                                                                                                                            

https://demokrati100.se 

Vi reserverar oss för förändringar om plats, innehåll och tid på grund av orsaker vi inte kan 

påverka. 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1m2uSS-0003Up-5x&i=57e1b682&c=TMdf5pvMuPMyqPDifvh43JavsFq3LIPOCE1-h0tI_xGnVOKiVBGqqR-UHiKyWF5n9dFx33yh4gFYJ6xod2bpEd1RO8VIC1UXulFLOY5JA8llv9mytXL8XX7cqPNU1d027i5Rvqd9bUgUiOAYxHD5o2Q7GyVqG7ATIvRHpB_2rMpu1doq4_xrnIopCxmZBr4YTGoxauW-wdL8DeKFcRJbk3AuFHZi5E_Ea1ksaowaHOdv6adAQmwWfuwi-slpY6WKeH92j4JQWea5J6vI1GpKHWq4f4KBOWbxaW6JS9alSTwI8VOAhkv8i71J_2vdC91Gs0YpXXpHvXaXW5xD3RhGDBMutNUSgAr5eD0dErs9W13sqj7JAeI1BdCvrUqFdwhaP1ybxSvEOKXZcysBo-PBlh0bLLXGN8QVGeQIFRS2MPDwd0jCpfyjntgBqV1t5KJ5JgN_mdG2hp59jSzWWRjnnoEyLxKCduLiY0VCIikCaSz9EQFXNtLy5j-dORTLL4OeoWYidPOXDZWQ59ed5n86Usph_CqVvECmyshT_RVsXhDIogShjeqyVlhXmJ3PNOrbkTMzCXaZEbxKXvLemJ-SW6vwGjE1aMsf5xwuzopUjEFUBcta8WCZpFUWeVv2H5aMyiPgkQl77LheNFePbQ6G8Mm6saUxFRngdo2CeSGybFaGoTqW8vdSg0RwHbgYH9sK8bV8uKWPa9r8yA9U7EY6fA
https://www.vardemokrati.se/turneplan
https://www.vimasteprata.org/
https://www.svenskalottakaren.se/lottapodden
http://firademokratin.riksdagen.se/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratin100
https://levandehistoria.se/fakta-fordjupning/demokratin-och-du
https://vimasteprata.org/demokratikorten
https://vårsvenskademokrati.se/
https://www.ur.se/mik/
https://www.so-rummet.se/search_api=demokrati
https://www.globalportalen.org/demokrati
https://reporterutangranser.se/om-reportrar-utan-granser
https://globalamalen.se/
https://www.uponwalls.com/exhibit-we-have-a-dream
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1m2uSS-0003Up-5x&i=57e1b682&c=UiH5hnRY1MECVskN8ATsN7IjYkAvFoi-jFH13wjzaxXk6Z_K5DZ5zwO_w88VzzNL3oa-q7I1wkz4bSq66kE8gWhWaR0PdX3iK4SwLNnyLsHuedG6l2WX_R3zDgRn-tKYJU0ph4ALkpGAzz7YbCYYO7DiG4QTUh75vnegqK26sAgckS5TjMJS3IlJDs6_jEZ-Zsg-P-Qe4d1fZc_Q6D8uXPheRXJlCRYqIyQG1kN6Eg6yCqjKnZi60yGgYPzEnrIbKHDY0A-w5dZU_dmJ9E6GFmI0UaoXp3jivxy478tB9emfXb6D0a7R084PmWkBmimKULGPjmsBnyE5-ZnCf78tJZqVWRQQIY5MrF11oB6OBts2NzR8BHciNSl8X6hhZuQZ50Z8oO88oiqIDyuWJzbXtHb1whOf_wUM8nw4NgFJnIxoyN4cQhylVyAaSz06agsVbw-n-fBZ2iEfUxOsMgSzQgcYu86R40ILbKq4l8E1Re1GR2DV4JFOl7oRUwWQTv2juHfDRZ872M9_bqpZXyDAyK8zUjLp46mcQj-cygV-AirlFDTTerIPIt_dPLI7uMwBuXj8AM0erPT-1-Y3vSQSkosNxmqi8pw6Tg-0iXAdr1yk-HvdSXaONnKQmXhLytXZ3cKdtAL6Wvy4BXXkzJyZvsOZk9_2cGK4B8ssH8FX4OopBR4y9WlQ2-X-DieyVybUAjlxB5ZGG7cR8iRPXWh3sqP0xryBPAGsLc5Lxox5J0I
https://demokrati100.se/

