
Q&A - #HjärtaDemokrati
Vad är #HjärtaDemokrati?
#HjärtaDemokrati är en kampanj från IM som syftar till att uppmärksamma 
civilsamhällets roll för att skapa en stark demokrati. Genom ett starkt civilsamhälle 
får fler människor möjligheten att ta tillvara sina rättigheter och påverka samhället så 
som de vill. 

Vad menar ni med att människor som engagerar sig i civilsamhället i större 
utsträckning utsätts för hat och hot?
I en rapport från LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, lyfter de hur 
46 % av barn- och ungdomsorganisationer får ta emot hat och hot. Särskilt 
drabbade är organisationer som företräder minoriteter och förtroendevalda som 
tillhör en minoritet. Detta gör att organisationer och deras medlemmar tvingas bort 
från den offentliga debatten av rädsla.

Källa

Vad menar ni med att demokratin har backat i världen de senaste 16 åren?
Vid 2021 års mätning av demokratiindex av Freedom House sjönk det globala   
medelvärdet. 8 av 10 människor i världen lever i ett delvis fritt eller ofritt samhälle.

Källa

Vad menar ni med att Ungern har backat mest i världen i demokratimätningar?
Påståendet kommer från en rapport från Europaportalen som mäter demokratiindex. 
I denna rapport slår de fast att Polen och Ungern är de länder i världen som sett den 
mest negativa utvecklingen av demokratin i landet, i världen.

Källa

Hur är demokratin i Sverige hotad?
Även om Sverige idag rankas högt i demokratiindex ser IM inte detta som en garant 
för att det alltid kommer vara så. Bland annat har vår grundlag inte lika starkt skydd 
som i flera andra länder. Vi behöver slå vakt om vår demokrati och skydda den när 
den är hotad runtom i världen. Om vi inte gör det kan utvecklingen gå fort. 
Demokratin är någonting vi kan rösta bort, men inte rösta tillbaka. 

https://lsu.se/nyhet/rapport-hat-och-hot/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2022/global-expansion-authoritarian-rule
https://www.europaportalen.se/2021/03/stor-demokratiranking-polen-och-ungern-tappat-mest-i-varlden
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Vad gör IM för att stärka demokratin i Sverige?
IM har lokalföreningar från Malmö till Umeå. I dessa föreningar bedrivs aktivi-
teter där volontärer hjälper nyanlända att integreras och främjar möjligheten för 
människor att ta tillvara sina rättigheter som medborgare. Det kan vara aktiviteter 
som rådgivning om samhället, platser för att lära sig svenska eller grupper för nyan-
lända kvinnor att träffas i och utvecklas. 
Genom detta arbete bidrar vi till ett öppet samhälle där allas röster får komma till 
tals. 

IM bedriver också ett ständigt påverkansarbete för mänskliga rättigheter, anti-rasism
och ett starkt civilsamhälle.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till info@imsweden.org

mailto:info%40imsweden.org?subject=

