Diarienummer: VN/8051/2019

Demokratipriset 2020 för främjande av ny slags växelverkan
Regler och anvisningar
Genom att föreslå en kandidat kan du påverka vem som tilldelas Demokratipriset 2020 – nedan hittar du
reglerna för priset samt detaljerade anvisningar om hur man nominerar en kandidat.
Justitieministeriet beviljar Demokratipriset 2020 till aktörer som företräder det civila samhället och främjat
en ny typ av växelverkan. Priset lyfter fram och sprider god praxis i det civila samhället för att hitta och testa
nya metoder för växelverkan. Genom priset vill vi samtidigt belöna dem som arbetar med konstruktiv
växelverkan. Utdelningen av Demokratipriset 2020 ingår i målen för och genomförandet av det nationella
demokratiprogrammet 2025.
Värdet på justitieministeriets Demokratipris är 10 000. 2020 kan priset delas ut till en aktör eller delas mellan
flera aktörer som företräder det civila samhället.
Priset delas nu ut för sjätte gången. Justitieministeriets samarbetspartner 2020 är statsrådets kansli,
finansministeriet, Finlands Kommunförbund och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Juryns
sammansättning offentliggörs vid månadskiftet oktober–november 2020. Pristagarna offentliggörs i januari–
februari 2021.

Urvalskriterier - Vad är ny slags växelverkan?
Med ny slags växelverkan avses i samband med Demokratipriset 2020 växelverkan, kommunikation eller
praxis som ger människor färdigheter


att delta och påverka i samhället, eller



pröva nya metoder för växelverkan och stärka en konstruktiv växelverkanskultur.

När förslagen bedöms fästs uppmärksamhet vid


vilka konkreta belägg det finns för att den föreslagna verksamheten har stärkt rätten och
möjligheterna att delta;



hur den föreslagna verksamheten har främjat prövandet av nya metoder inom växelverkan eller
stärkt en konstruktiv växelverkanskultur;



om den föreslagna verksamheten har ökat deltagande och konstruktiv dialog på ett sätt som
respekterar demokratin samt de grundläggande rättigheterna och mänskliga rättigheter;
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hur väl verksamheten når olika målgrupper

När förslagen bedöms fästs också uppmärksamhet vid


hur innovativ eller långsiktig verksamheten eller praxis är;



hur enkelt det är för andra aktörer att inleda liknande verksamhet eller ta i bruk samma praxis;



hurdant samarbete med olika aktörer verksamheten eller praxis innehåller;



vilka metoder och kommunikationskanaler verksamheten eller praxis använder sig av.

De aktörer som tilldelas priset ska ha sin hemort i Finland. Den verksamhet eller det den goda praxis som
föreslås få priset ska pågå under 2020.

Varför är en ny slags växelverkan viktig?
I statsminister Sanna Marins regeringsprogram (2019) finns ett löfte om en ny slags växelverkan:
”Beredningen av ärenden och beslutsfattandet behöver i större utsträckning ske på
förvaltningsövergripande nivå. Vi utvecklar metoder för att involvera allt fler i förnyandet av samhället. En
ny slags växelverkan innebär både att människor deltar i den offentliga förvaltningens verksamhet i
avsevärt större utsträckning än nu och att man söker och provar nya former av växelverkan.”
Statsrådet har beslutat att målet i det nationella demokratiprogrammet som sammanställts för 2020–2025
ska vara åtgärder som främjar civilsamhällets verksamhet och delaktighet. Syftet med
demokratiprogrammet är att främja vars och ens lika möjligheter att delta i samhället. Genom programmet
vill man skapa möjligheter till deltagande så att alla kan hitta ett för dem lämpligt sätt att påverka. Syftet
med demokratipriset 2020 är att identifiera och i mån av möjlighet ta i bruk nya slag av växelverkan.

Vem kan tilldelas priset?
Demokratipriset kan tilldelas olika typer av icke vinstdrivande civilsamhällesaktörer (till exempel föreningar,
organisationer, partier, religiösa samfund, fackföreningar, nyandelslag, stiftelser eller inofficiella
sammanslutningar eller sociala nätverk). Om verksamheten som tilldelas priset 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 tilldelas en enskild
medborgare, myndighet eller en organisation som eftersträvar vinst.

Hur föreslår jag en pristagare?
För att föreslå pristagare ska du sända in en beskrivning av någon verksamhet eller praxis som främjar ny
slags växelverkan på nationellt, regionalt eller lokalt plan eller på gräsrotsnivå. Förslagen ska motiveras.
Var och en som vill lyfta fram någon verksamhet eller praxis som främjar ny slags växelverkan kan föreslå
pristagare.
Förslag till pristagare tas emot till och med den 31 november 2020 elektroniskt på adressen
https://oikeusministerio.fi/sv/demokratipriset
och
per
post
på
adressen
Justitieministeriet/registratorskontoret, PB 25, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2 B,
Helsingfors).
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Material som rör Demokratipriset finns
https://oikeusministerio.fi/sv/demokratipriset.

på

justitieministeriets

webbplats,

på

adressen

Vem väljer pristagaren?
En jury väljer vilka som tilldelas priset. Juryns sammansättning offentliggörs i november 2020. En grupp
sakkunniga genomför den första gallringen av kandidaterna. I gruppen ingår justitieministeriet, statsrådets
kansli, finansministeriet, Finlands Kommunförbund och Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Hur behandlas personuppgifterna?
Bekanta dig med dataskyddsmeddelandet för demokratipriset och läs mer om behandlingen av
personuppgifter vid justitieministeriet: https://oikeusministerio.fi/sv/dataskydd.

