
Valrörelsen är i full 
gång och du behövs!

Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar 
dem både på ett nationellt och internationellt plan. Vi alla behövs för att föra det 
politiska samtalet i riktning mot mer mänsklighet, hållbarhet och demokrati. 
Därför finns valkampanjen #röstamermänskligt.

Kampanjen är öppen för alla som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld 
och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning - organisationer, föreningar, 
företag och enskilda personer. Den är partipolitiskt och religiöst obunden men är 
du med i ett politiskt parti är du fri att engagera dig i våra valbyråer utifrån samtal 
om demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde – utan att bli partipolitisk.

Såväl en enskild människa eller en stor organisation kan göra mycket i valkampanjen 
#röstamermänskligt. Du behöver inte vara expert utan utgå från dig själv, dina 
resurser och kompetenser och kampanjens värderingar. Du kan sprida kunskap, 
informera och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati under hashtagen 
#röstamermänskligt. Din organisation, förening eller ditt företag delar, sprider och 
uppmanar till ett personligt engagemang. Var dig själv och prata om det du kan 
och tror på!

Det goda samtalet. Samtal kan ske online eller i affären, på gatan eller torget. 

Ingen behöver vara expert. Var dig själv, prata om det du kan och tror på. 



Om valkampanjen #röstamermänskligt
Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demo-
kratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag 
#röstamermänskligt.

Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg och Helena Mäki är initiativtagare till 
valkampanjen #röstamermänskligt. Kinna är socionom, idrottsnörd och brinner för 
frågor som rör människor med funktionsvariationer. Sara är musiker och lärare 
och brinner för interkulturella möten, nyanländas lärande och inkludering. Helena 
är konflikthanterare och brinner för globala hållbarhetsfrågor.

Vi är människor som är partipolitiskt och religiöst obundna, från skilda verksam-
heter och bakgrunder, men med det gemensamt att vi vill ha ett medmänskligt 
samhälle. Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp 
för att försvara demokratin och alla människors lika värde.

Mer om oss hittar du på rostamermanskligt.se samt på Facebook, Instagram och 
Twitter. Sök efter #röstamermänskligt.

#röstamermänskligt 
för mänskliga rättigheter och allas lika värde


