Fira demokratin!

En vandringsutställning från Sveriges riksdag
För hundra år sedan beslutade Sveriges
riksdag att införa allmän och lika rösträtt.
Många människor var engagerade i det som
har beskrivits som 1900-talets viktigaste
riksdagsbeslut. Nu uppmärksammar
riksdagen demokratins genombrott
i vårt land genom ett fyra år långt
demokratijubileum.
Fira demokratin är en utställning som visas på muséer
runt om i landet under 2019–2021. Utställningen
berättar historien bakom beslutet om allmän och lika
rösträtt. En berättelse där gräsrötter och politiker
varit viktiga aktörer som format vår demokrati.
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Fira demokratin, Riksdagshuset 2018.

Form och storlek

Bokning

Utställningen byggs i en rund form och kan
antingen användas som en enhet eller delas
upp i två fristående moduler beroende på
utställningslokal. Storleken är totalt cirka 10
kvadratmeter, höjd cirka 3 meter. Modulerna
innehåller text, bild, ljud och film. Vid placering
i mörkt rum står mottagande utställare för
kompletterande belysning.

Du kan boka utställningen redan nu, för visning
under perioden mars 2019 till december 2021.
Rekommenderad utställningsperiod cirka två
månader.

Byggtid två personer cirka 1-1,5 dag. Mottagande
utställare står själva för byggnation, instruktion
medföljer.

Kostnad
Utställningen är gratis att boka och Sveriges
riksdag står för frakt.

Försäkring

Lokalt tillägg

Mottagande utställare står för eventuella
försäkringar. Utställningen innehåller inga
föremål.

Möjlighet och ytor finns för att knyta lokala
berättelser och föremål till utställningen.

Webbplats

Pedagogiskt material

På firademokratin.riksdagen.se finns en interaktiv
tidslinje, fördjupningsmaterial, quiz, filmer, bilder
med mera.

Magasinet Demokratin står aldrig stilla berättar
om historiska händelser, stora reformer och
demokratiska milstolpar som har haft betydelse
för demokratins framväxt i Sverige. Magasinet tar
också upp demokratifrågor i ett globalt perspektiv,
hur demokratin ser ut i Sverige i dag och några
av demokratins viktiga framtidsfrågor. Beställ
Demokratin står aldrig stilla gratis, eller ladda
ner som pdf på firademokratin.riksdagen.se. Till
magasinet finns även en lärarhandledning.

Antologi
I antologin Demokratins framtid beskriver
elva forskare sin syn på demokrati idag och
demokratiska utmaningar i framtiden. Redaktörer
är Katarina Barrling och Sören Holmberg. Boken
ges ut av Sveriges riksdag och kan beställas för
försäljning i samband med utställningen. Den kan
även laddas ned som gratis pdf på vår webbplats.

Marknadsföring/press
Sveriges riksdag tillhandahåller digitalt
material med grafisk profil, pressbilder och
informationstext.

KONTAKT
Liza Carlefred, utställningsproducent,
Sekretariatet för demokratijubiléet
liza.carlefred@riksdagen.se
0724545593

Under åren 2018–2022 firar Sveriges riksdag demokratins genombrott.
Vi vill inspirera till samtal om demokratin och dess framtid. Du är varmt
välkommen att vara med.
#firademokratin

firademokratin.riksdagen.se

