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Carola Gunnarssons, vice ordförande SKR, tal 

vid slutkonferensen Demokrati i vår tid - främja, 

förankra och försvara 

“Some people only ask others to do something. I believe that, 

why should I wait for someone else? Why don’t I take a step and 

move forward?” 

De kloka orden är citerade  Malala Yousafza. Flickan som blev 

känd för att ha stått upp för rätten till utbildning, för att samma 

rättigheter ska gälla flickor och pojkar. Malala är flickan som 

blev skjuten för att hon hävdade sin och alla flickors rätt.  

Precis på samma sätt så ser vi kvinnor och män i Iran som nu 

kämpar för likvärdiga rättigheter. Runt om i hela världen så ser 

vi exempel på människor som kämpar för mänskliga rättigheter- 

demokrati, jämställdhet, HBTQI-rättigheter, för rätten till frihet 

och rätten att bestämma över sin egen kropp.  

Och överallt så ser vi motståndet i form av extremism och våld. 

Vi ser människor som blir dödade på grund av  sin övertygelse 

om att kämpa för frihet! 

Citatet av Malala har jag använt förut i mitt uppdrag som vice 

president i United Cities and local government, UCLG. Jag 

tycker att det är ett fantastiskt citat som är grunden i vårt lokala 

och regionala engagemang. Oavsett var i världen vi befinner oss 

så finns det ett engagemang hos oss lokala ledare att vi vill 

förändra och utveckla. Det som svetsar oss nära varandra är att 

det är vi som står närmast medborgarna. Vi står inför stora 

globala utmaningar som vi måste hantera gemensamt världen 

över men det är på lokal nivå vi kan skapa förändring i 

människors vardag. Demokrati byggs av medborgarna för 
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medborgarna. För att skapa hållbara demokratiska samhällen så 

måste vi utgå från inkluderande samhällen. Men för att vi ska 

kunna utveckla demokratin så kräver det att vi har människor 

som ställer upp som förtroendevalda. Det är fundamentalt i vår 

representativa demokrati. Vi ser världen över hur människor 

utsätts för hat, hot och våld på grund av sitt politiska 

engagemang. Det är helt oacceptabelt! 

Under UCLGs världskongress i oktober så valdes jag till 

talesperson för frågor som rör hot och hat mot förtroendevalda. 

Det är ett hedersamt uppdrag men också ett uppdrag som 

förpliktigar och något som rör oss alla förtroendevalda i vår 

vardag. Vi måste tillsammans uppmärksamma hur det faktiskt 

ser ut men också gemensamt hitta vägar framåt.  

SKR gör ett stort och viktigt arbete i de här frågorna där vi 

samlar erfarenheter och den forskning som finns. 

Digitaliseringen för fantastiskt mycket gott med sig och nya 

möjligheter men det bidrar också till nya plattformar för 

utsatthet. Vi måste hitta vägar att stötta varandra och bidra till att 

fler kan känna att de vill engagera sig politiskt men också bidra i 

arbetet för att behålla förtroendevalda. Vi måste stötta varandra.  

Vi får inte ta demokratin för given utan vi måste försvara den 

och tillsammans lära av varandra för att utveckla våra 

demokratiska fri och rättigheter.  

Jag fick äran att tala på den inledande konferensen av 

demokratin 100 år. Där berättade jag om min mormor, Mina 

Elise. Jag berättade då om hur hon upplevde att som vuxen 

kvinna inte ha rätten att rösta men också hur hon fick uppleva 

förändringens tid. Min mormor lärde mig att valdagen är en 

högtidsdag då vi hyllar rätten att utforma våra liv och rätten att 

leva i frihet. Allmän och lika rösträtt innebär att ha samma 

möjligheter att använda och göra sin röst hörd. Det har jag burit 

med mig i hela mitt liv och genom mitt politiska engagemang.   

Sedan vi startade i gång arbetet med att uppmärksamma 

demokratin 100 år så har vi genomgått stora förändringar i vårt 

samhälle först genom pandemin. Och sedan har vi än en gång 

upplevt ett krigsutbrott i vår närmiljö genom kriget i Ukraina. 
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En av de lärdomarna vi tar med oss från de senaste åren är att 

det är omöjligt att förutspå framtiden. Men vi har också sett 

kraften att det går att förändra och att vi snabbt kan ställa om. 

Både civilsamhället och det privata näringslivet gjorde, 

tillsammans med det offentliga, ovärderliga insatser under 

pandemin. Det är också en lärdom att ha med sig att förändring 

och utveckling skapar vi gemensamt genom inkluderande 

samhällen. Vi på lokal nivå, som står närmast medborgarna, 

måste vara lyhörda. Vi kan tillsammans med samhällets aktörer 

bidra till att skapa positiv och hållbar utveckling. En utveckling 

som bygger på människors vardag. Det är också därför vi ska 

värna det kommunala självstyret- det är en del av den svenska 

demokratin.  

Under alla de regionala konferenserna och samtalen som 

genomförts de här åren, när vi uppmärksammat demokratin 100 

år, så är det många kloka tankar och inspel som har kommit 

fram. Jag ser fram emot att ta del av den här dagen och de 

konklusioner vi gör. Hur arbetar vi framåt, både här i Sverige 

och vårt internationella engagemang. Tillsammans kan vi ta del 

av varandras erfarenheter, tankar och kunskaper.  

Vi måste arbeta för att främja, förankra och försvara 

demokratin- idag, imorgon och för framtiden. Precis som Malala 

uppmanade- vi kan använda vår röst för demokratin. Ingen kan 

göra allt men alla kan göra något!  

Och med de orden så önskar jag er varmt Välkomna till den här 

dagen och hoppas ni får en trevlig dag! 

 


