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Pressmeddelande

Pascalidou, mänskliga rättigheter och
kommunen 2014 under demokratidagen
som ett led i kommunens arbete med att utöka dialogen med kommunens invånare arrangerar 
gislaveds kommun en demokratidag i kommunhuset, gislaved lördagen den 20 oktober. 

då är alla kommunens invånare välkomna till en dag som har sitt fokus på demokrati, mänskliga 
rättigheter, barn- och ungdomars rättigheter och mångfalds frågor. dagen kommer bland annat att 
innehålla en utställning av föreningar/organisationer/verksamheter som arbetar med demokrati-
frågor och mänskliga rättigheter.

Alexandra Pascalidou kommer att föreläsa och bjuda på personliga reflektioner kring makt, media 
och mångfald och kommunens arbete med medborgardialog kommer att presenteras. dagens 
avslutas med ett dialogcafé där kommuninvånarna kan delta tillsammans med förtroendevalda och 
lämna synpunkter och idéer på vad kommunen ska satsa på under 2014. 

– genom den här dagen vill vi fästa fokus på demokratifrågor både ur ett lokalt, nationellt och 
globalt perspektiv. demokrati, mänskliga rättigheter och mångfald är inte självklara frågor och be-
höver ständigt uppmärksammas och diskuteras. därför arrangerar kommunen en demokratidag 
för alla kommunens invånare, säger niclas Palmgren (m) och marie Johansson (s), båda kommu-
nalråd i gislaveds kommun. 

datum, tid och Plats
Media hälsas välkomna att delta under demokratidagen och möjlighet finns att prata med så väl 
deltagare, som besökare och representanter för gislaveds kommun.

Datum: lördagen den 20 oktober
Tid: 10.00-16.00
Plats: kommunhuset, Stortorget, Gislaved

en del aV koncePt medborgardialog
gislaveds kommun har aktivt börjat arbeta med konceptet medborgardialog från 
och med hösten 2011. som styrgrupp för medborgardialogen fungerar demo-
kratiberedningen som består av representanter från samtliga politiska partier i 
gislaveds kommunfullmäktige. som stöd för beredningens arbete har ulrika da-
gård anställts som projektledare. syftet med gislaveds kommuns arbete med 
medborgardialog är att på olika sätt erbjuda kommuninvånarna möjlighet till att 
utöva inflytande och påverka kommunens utveckling. Erfarenheterna från demo-
kratiberedningens arbete ska sammanställas i en handbok för medborgardialog i 
gislaveds kommun.

kontaktinFormation
Vill du veta mer kan du kontakta ulrika dagård, projektledare medborgardialog i
gislaveds kommun. hon nås på telefon: 0371-811 85.


