PMUs policy för
demokrati

”De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: det är inte riktigt att vi ska
försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej börder, välj ut sju män
bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem
till sådana uppgifter. … Alla de församlade gillade förslaget och de valde
Stefanos” (Apg. 6:3-5)

Fokus: Etablering och utformning av
strukturer för Jämlikt deltagande i samtal
och beslut om gemensam utveckling

”Apostlarna och de äldste kom då samman för att utreda frågan” … ”den Helige
Ande och vi har beslutat” (Apg. 15:6,28 )

Nyckelord: jämlikt deltagande, dialog,
mångfald, rättighetsbaserade möten

Bakgrund och strävan
Utifrån Bibelns presentation av Guds Rikes värderingar och syn på hur individer och grupper bör leva tillsammans vill
PMU bidra till att jämlika strukturer för dialog och beslutsfattande realiseras. Dessa strukturer innefattar såväl arenor
och organisationer, som förhållningssätt. Den demokrati som PMU vill verka för har primärt fokus på informell
demokrati, men strävar också efter att bidra till utformningen av formell demokrati. Medan den formella demokratin
fokuserar på om demokratin är reglerad enligt representativa eller direkta principer, så handlar den informella
demokratin om öppna samtalsprocesser där flera röster deltar samtidigt. Den informella demokratin fokuserar på att
genom dialog samtala sig fram till gemensamt goda lösningar.

Policy
Sann demokrati bygger på antagandet att varje människa kan och bör bidra till utformningen av samhället. Därför
ansluter PMU sig till allmänna innebörder och principer för medborgerliga och politiska rättigheter.






Demokratiarbete ska stimulera till utveckling av en samhällsanda som präglas av respektfulla samtal, en
samhällsstruktur som stimulerar och prioriterar människors deltagande, samt att människor ges möjlighet
att ömsesidigt se, lyssna på och bekräfta varandra. PMU vill stärka människors identitet, självkänsla,
engagemang och organisering, så att demokratin byggs upp underifrån. Människor ska ges möjlighet att
bidra i analyser av situationer och i beslut om vägval.
Varje insats och process inom PMUs ramverk ska ta sig uttryck i rättighetsbaserade möten för samverkan
mellan individer, grupper och institutioner.
PMU vill bidra till ett levande, demokratiskt och mångfaldspräglat civilt samhälle, som samverkar både
inom sig självt och med staten och marknaden. Ledares transparens och ansvarighet mot dem de är satta
att leda ska stimuleras.
PMU menar att kyrkor och organisationer spelar en viktig roll i arbetet att uppmuntra människors aktiva
deltagande i demokratiska processer, varför insatser inom organisations- och kompetensutveckling
prioriteras. Här är utvecklandet av beslutsformer och arbetssätt som möjliggör inflytande centralt.

Policyns omfattning
Policyn gäller för alla insatser och program med PMU-finansiering. Varje insats inom PMUs ramverk måste ta hänsyn
till demokratiska frågeställningar, både internt inom implementerade organisationen och externt i hur man utformar
insatser som på olika sätt stärker människors möjlighet att delta i och påverka beslut som rör dem själva.

Implementering av policy
Implementering av policyn sker kontinuerligt i alla stegen från projektidé via situationsanalys till projektdesign och
uppföljning/utvärdering. Policyn ska också prägla PMU i lärprocesser och i nätverkande inom globala nätverk.

Ansvarsfördelning och efterlevnad
Det åligger var och en inom PMU-stödd verksamhet att ta ett eget aktivt ansvar för att hålla sig ajour med
uppdateringar och reflektion över praktiska innebörder av policyn.

Uppföljning och
utvärdering av policyn
Efterlevnad av policyn följs kontinuerligt
upp av PMUs ledningsgrupp, eller av den
ledningsgruppen utser. Uppföljningen sker
årsvis och görs i form av en workshop.

Avläsningspunkter (indikatorer):

Policy och riktlinjers beskrivning av beslutsprocesser

Människors deltagande och delaktighet i beslutsfattande

Formella strukturer för demokrati (representativ eller direkt)

Röstbärande och påverkanskanaler

Generell definition och syn på demokrati
 Förekomst av mötesplatser för dialog
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