
 
 

 
 
 

Hållbar dem okrati – att m öta  en värld i förändring  
Prioriteringar för det svenska ordförandeskapet i den parlamentariska 

Östersjökonferensen 2020–2021 
 

Världen förändras. Nya förutsättningar visar tydligt hur viktigt det är att bevara och skydda 

demokratin liksom att möta de utmaningar som ligger framför oss genom att anpassa oss till 

förändringarna. Demokratiska institutioner, starkt samarbete samt miljömässig och social 

hållbarhet är grundstenar i den parlamentariska Östersjökonferensens (Baltic Sea 

Parliamentary Conference - BSPC) arbete. Att bevara dessa är prioriterade frågor för det 

svenska ordförandeskapet 2020–2021, som sätter fokus på fyra områden som är kopplade till 

ett antal grundläggande aspekter som är avgörande för att uppnå hållbar demokrati; 

medborgarnas engagemang, en inkluderande delaktighet, lika möjligheter och tilliten till det 

offentliga. 

 

Sveriges riksdag uppmärksammar och firar 100 år av demokrati och i ljuset av detta vill det 

svenska ordförandeskapet understryka vikten av demokrati och demokratiska värderingar. 

Under 2021 firar BSPC 30 år av parlamentariskt samarbete och detta kommer att 

högtidlighållas vid konferensen i Stockholm. 

 

Spridningen av COVID-19 och kampen mot pandemin ger oss ytterligare anledning att värna 

det starka gränsöverskridande samarbetet som BSPC består av, liksom de demokratiska 

värderingar som samarbetet vilar på. COVID-19 är också ett område där BSPC:s medlemmar 

har möjlighet att utväxla erfarenheter och följa upp olika strategier som tillämpats för att 

bekämpa pandemin, i syfte att lära av varandra. 

 

Mot denna bakgrund kommer det svenska ordförandeskapet 2020–2021 att fokusera på: 

  

1. En fredlig och pålitlig grannsämja och ett intensivt samarbete som bygger på 

inkluderande delaktighet och tillit till det demokratiska systemet: nya sätt att 

engagera sig politiskt med särskilt fokus på unga och civilsamhällets roll  

 

2. Demokratin i ett föränderligt medielandskap: digitalisering, kampen mot 

desinformation och falska nyheter samt skyddet för fria medier och 

yttrandefrihet 

 

3. Anpassning till en ny demografi och de utmaningar som välfärdsmodellen ställs 

inför: urbaniseringen, en åldrande befolkning, bristen på arbetskraft och 

kopplingen till tilliten till det offentliga, social och regional jämlikhet och ungas 

möjligheter 

 

4. Begränsa klimatförändringar, omställning och bevarande av biologisk mångfald: 

förtroende för staten som aktör, icke-statliga organisationers och 

frivilligorganisationers roll samt vikten av innovation och vetenskap.  
 


