Demokratipriset 2018 – fostran till demokrati och mänskliga rättigheter
Regler och anvisningar
Föreslå en kandidat och påverka vem som tilldelas Demokratipriset 2018 – här hittar du detaljerade
anvisningar om hur man nominerar en kandidat.
Justitieministeriets Demokratipris på 10 000 euro utdelas i år antingen till en aktör eller delas mellan flera
aktörer. Priset delas ut till organisationer eller andra aktörer som företräder civilsamhället och som arbetar
för demokrati. Syftet med priset är att lyfta fram och sprida fungerande förfaranden för att främja fostran till
demokrati och mänskliga rättigheter. Genom priset vill vi också belöna dem som arbetar med fostran till
demokrati och mänskliga rättigheter.
Priset delas i år ut för femte gången. Justitieministeriets samarbetsparter år 2018 är undervisnings- och
kulturministeriet, Statens ungdomsråd, Utbildningsstyrelsen, Människorättscentret och Förbundet för
lärarna i historia och samhällslära FLHS rf. Pristagarna offentliggörs i samband med den nationella
Demokratidagen den 9 oktober 2018.
Vad är fostran till demokrati och mänskliga rättigheter?
Med fostran till demokrati och mänskliga rättigheter avser vi, när vi delar ut Demokratipriset 2018, sådan
utbildning, fostran, kommunikation eller annan verksamhet som syftar till att ge människor förmåga att





utveckla sina egna attityder och handlingssätt för att främja en kultur som är positiv till de mänskliga
rättigheterna,
respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ur en global synvinkel,
utöva och försvara sina demokratiska rättigheter och skyldigheter i samhället med respekt för
mångfalden, och/eller
aktivt delta i demokratisk verksamhet på ett sätt som främjar och skyddar demokratin och respekten
för rättsstatsprincipen.

Fostran till demokrati och mänskliga rättigheter definieras närmare bl.a. i FN:s deklaration om utbildning och
fostran till mänskliga rättigheter och Europarådets stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap och
i mänskliga rättigheter.
I det demokratipolitiska handlingsprogrammet, den nationella handlingsplanen för grundläggande och
mänskliga rättigheter, och i det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och -politik har statsrådet

slagit fast åtgärder för hur demokrati- och människorättsforstran ska utvecklas 2017–2019 som en del av de
nya grunderna för läroplanen. Värdegrunden bakom läroplanen bygger på respekt för liv och de mänskliga
rättigheterna och på välfärd, demokrati och aktivt samhällsengagemang.
Kriterier
För att föreslå pristagare ska du sända in en beskrivning av någon verksamhet eller förfaranden som främjar
fostran till demokrati och de mänskliga rättigheterna på nationellt, regionalt eller lokalt plan eller på
gräsrotsnivå.
Demokratipriset kan tilldelas olika typer av civilsamhällesaktörer, till exempel föreningar, organisationer,
partier, religiösa samfund, fackföreningar, nyandelslag, stiftelser eller inofficiella sammanslutningar eller
nätverk. Om verksamheten som belönas har ett element av samarbete med företrädare för en annan sektor,
till exempel en skola, kommun eller en myndighet, kan den andra parten uppmärksammas med ett
hedersomnämnande. Priset kan inte delas ut till en enskild medborgare eller till en organisation som
eftersträvar vinst.
När förslagen bedöms fäster vi uppmärksamhet vid



konkreta belägg på att verksamheten lyckats genomföra målen för fostran till demokrati och
mänskliga rättigheter,
hur väl verksamheten når sin målgrupp/olika målgrupper.

Vid bedömningen kan vi också uppmärksamma






hur mångsidigt verksamheten eller förfarandet behandlar olika teman och frågor,
hur innovativ eller långsiktig verksamheten eller förfarandet är,
hur enkelt det är för andra aktörer att inleda liknande verksamhet eller ta i bruk samma förfarande
samarbete med olika aktörer,
hur mångsidiga metoder och kommunikationskanaler verksamheten eller förfarandet utnyttjar.

De aktörer som belönas ska ha sin hemort i Finland. Den verksamhet eller det förfarande som föreslås ska
pågå under 2018.
Nominering av kandidater
Var och en som vill lyfta fram någon verksamhet eller något förfarande som främjar fostran till demokrati
och mänskliga rättigheter kan föreslå en pristagare.
Samma person eller organisation kan nominera flera kandidater, men man måste fylla i en separat blankett
med motivering för varje kandidat.
Förslag
till
pristagare
kan
lämnas
in
18.6–20.8.2018
elektroniskt
på
adressen
www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/247/ eller per post på adressen Justitieministeriet/registratorskontoret, PB
25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2 B, Helsingfors).
Material
som
rör
Demokratipriset
finns
https://oikeusministerio.fi/sv/uppfoljning-och-framjande1

på

justitieministeriets

webbplats:

Juryn och valet av pristagarna
Pristagarna väljs av ett råd som består av president Tarja Halonen och professor Arto Kallioniemi från
Helsingfors universitet. Ett första urval görs av en expertgrupp med företrädare för justitieministeriet,

undervisnings- och kulturministeriet, Statens ungdomsråd, Utbildningsstyrelsen, Människorättscentret och
Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf.
Behandling av personuppgifter
Följande uppgifter behandlas om dem som nominerar priskandidater och om priskandidaterna: namn, epostadress och telefonnummer. Om priskandidaterna samlar vi också in en eventuell webbadress.
Personuppgifterna publiceras inte. Personuppgifter om de personer som nominerar priskandidater samlas in
med deras samtycke. Som grund för behandlingen av personuppgifter om kontaktpersonerna hos
priskandidaterna är fullgörandet av justitieministeriets lagstadgade skyldigheter. Justitieministeriet sparar
uppgifterna i enlighet med statsrådets arkivbildningsplan och arkivlagen (831/1994) så länge det behövs för
att justitieministeriet ska kunna fullgöra sin lagstadgade uppgift. Om pristagarna offentliggörs
organisationens/nätverkets namn. Läs mer om behandlingen av personuppgifter vid justitieministeriet:
http://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd.

