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INNEHÅLL

Alla programarrangörer ansvarar för innehåll i den egna programpunkten. 
Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Alla människor är födda fria och lika i värde 
och rättigheter. Så inleds FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 
1948. I dag, när respekten för rättigheterna 
minskar och det demokratiska utrymmet 
krymper på många håll i världen, har det blivit 
mer angeläget än någonsin att samlas och 
påminnas om att de mänskliga rättigheterna 
inte kan tas för givna utan är något vi ständigt 
måste försvara.

 
Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping 9-11 
november kommer att blicka framåt för att ge 
en bild av de mänskliga rättigheternas framtid, 
men det blir också diskussioner om de mänsk-
liga rättigheternas samtid och historia.

 
I världen har vi under 2017 sett påbörjandet 
av Brexit och Donald Trumps första tid vid 
makten. Rasism, nationalism och populism 
frodas och flera blodiga konflikter pågår där 
folkrätten förbises. Vi ser hur klimatkrisens 
effekter på rättigheter blir allt tydligare, hur 
kvinnors och hbtq-personers rättigheter in-
skränks och hur det åtstramade demokratiska 
utrymmet drabbar civilsamhällets aktörer. 
Men allt är långt ifrån mörker. Det finns stora 
förhoppningar kring Agenda 2030, de globala 
målen för hållbar utveckling, och runt om i 
världen organiserar sig människor i motstånd 
och politisk aktivism.

Sverige står inför liknande utmaningar. Med 
ett år kvar till val behöver vi se över hur väl vi 
är rustade för att bemöta populism och dem 
som vill inskränka de mänskliga rättigheterna 
i Sverige. Samtidigt får vi nya och bättre sys-
tem för att implementera de mänskliga rättig-
heterna och kunskapen om rättigheterna blir 
allt större. Vilka är de stora MR-utmaningarna 
i Sverige och hur tacklar vi dem?

 
Det betyder något, tror vi, när tusentals perso-
ner möts för att diskutera och samla kunskap 
kring dessa frågor som är en förutsättning för 
fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar 
utveckling. Som nordens största forum för 
samtal och debatt om mänskliga rättigheter 
hoppas vi att alla som deltar ska få möjlighet 
att utbyta erfarenheter, få inspiration och 
hämta ny energi för att tillsammans kunna ar-
beta för de mänskliga rättigheternas framtid.   

Vi ses!

Välkommen  
till Jönköping!

4-5. Möt årets konferencier Dona Hariri 
Hon är MR-juristen som vill använda juridi-
ken som ett folkbildande verktyg. I år leder 
hon Mänskliga Rättighetsdagarna i  
hemstaden Jönköping.

6- 25. Programtexter 
Här hittar du hela programmet till årets 
Mänskliga Rättighetsdagar. 
(På bilden Thuli Madonsela)

26-27. Svår kamp för  
mänskliga rättigheter i Uganda 
Samuel Opio är hbtqi-aktivist och general-
sekreterare för organisationen Queer Youth 
Uganda. Under forumet delar han med sig 
av sina erfarenheter och kunskap.  

30-34. Schema längre seminarier 

36-41. Schema miniseminarier 

44-45. Utställartorg med kartor 
och lista över årets utställare 

46-47. Vad händer på mässan? 
För att du som besökare ska kunna orien-
tera dig i MR-djungeln kommer här några 
tips på kulturevenemang, utställningar och 
annat spännande under dagarna. 

48-49. På gång i Jönköping 
Passa på att se utställningen We Have a 
Dream på Jönköpings läns museum eller 
ta del av en musikkväll på kulturhuset Spira. 
Samtidigt arrangeras många lokala evene-
mang med MR-tema under forumet. 

52. Praktisk information 

4-5.

6-25.
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Anna Wigenmark:

Anna Wigenmark är generalsekreterare för 
Föreningen Ordfront som är ekonomisk och 
juridisk värd för Mänskliga Rättighetsdagarna.

Förstärk skyddet i grundlagen  
för rättigheter och demokrati

har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats 
för frågor kring mänskliga rättigheter, lokalt och globalt. Konferensen 
äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänsk-
liga rättigheter i Sverige och internationellt och här möts forskare, 
studenter, tjänstemän, aktivister, politiker och ideellt engagerade.  
Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetspro-
jekt mellan elva organisationer: Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, 
Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn 
Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universi-
tet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus 
studieförbund och Svenska kyrkan.

Programmet under dagarna  
utgår från fem huvudteman: 

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i världen

Vad är mänskliga rättigheter?

Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

Lika rättigheter för alla – att arbeta mot diskriminering

Mänskliga Rättighetsdagarna …

– Men för Guds skull, ni måste ju åberopa 
»natural justice« om inte nationell lagstift-
ning skyddar människors rättigheter!

Det är 2007, ett antal svenska organisa-
tioner har upprättat en asyltribunal för att 
granska svensk asylpolitik. På tapeten är 
inhumana avvisningar, utvisningsbeslut utan 
insyn för den enskilde och avvisade traumati-
serade barn, som anklagas för att spela teater. 
Vi är en grupp jurister som format »åklagar-
bänk« och kallat in bland andra George Bizos, 
vän till och en av Nelson Mandelas advokater 
att sitta i »domarpanelen«. För honom är 
det obegripligt hur svenska jurister så sällan 
använder internationell rätt, och i princip 
aldrig, natural justice, som är baserade på 
rättigheterna i FN:s allmänna förklaring. 
Det var genom natural justice, menade han, 
som förändringar åstadkoms i Sydafrika, när 
landet inte skrivit under internationella avtal 
om mänskliga rättigheter och lagstiftningen 
byggde på apartheid.

Möjligen har svenska jurister blivit bättre 
på att använda internationell rätt idag, 10 år 
senare. Kanske är också svenska domstolar 
mer benägna att ta hänsyn till de rättigheter 
Sverige åtagit sig att skydda, respektera och 
fullgöra. Fast mer finns att göra. För många, 
även de som är kritiska till om mänskliga 
rättigheter är vägen till ett friare och tryggare 
liv för världens befolkning, så är det ändå 

till juristerna och domstolarna som hoppet 
ställs när politiker inte vill följa eller rent av 
motarbetar de rättigheter de frivilligt åtagit 
sig att genomföra. För svenskt vidkommande 
är tilltron till domstolarna inte helt oproble-
matiskt, här har länge funnits en tvekan från 
politiskt håll till det som kallas »juriststyre« 
– och vi har inte heller formellt ett nationellt 
rättssystem som tillåter att domstolarna 
skapar lag – som exempelvis i USA. 

– See you in Court, Trump, basunerade or-
ganisationen American Civil Liberties Union, 
ut när miljardären Donald Trump såg ut att gå 
mot en valseger. Sedan dess har organisatio-
nen gjort som den lovat, stämt in presidenten 
för de beslut som fattats och som de anser 
strider mot den amerikanska konstitutionen 
och människors fri och rättigheter.  Resulta-
tet har varit framgångsrikt.

I Sverige är vi inte lika aktiva med att stäm-
ma den svenska regeringen och riksdagen för 
brott mot de mänskliga rättigheterna eller 
grundlagen. Ovana och ekonomiska risker 
kan vara två skäl till att så inte sker. Däremot 
är vi bra på att använda det internationella 
och regionala systemet. För domstolars makt 
smyger sig ändå in i vår rättsskipning – inte 
minst genom EU och EU-domstolen.  När 
Sverige tillträdde Europakonventionen för 
skyddet av de mänskliga fri- och rättigheterna 
accepterades också Europadomstolens roll 
som uttolkar av rättigheterna och dess domar 
som tvingande att följa. På liknande sätt har 
Sverige och många andra stater lämnat över 
viss makt till FN:s granskningskommittéer. I 
ärlighetens namn har väl just kommittéernas 
uttalanden och beslut inte alltid välkom-
nats av den svenska regeringen. I värsta fall 
har de öppet kritiserats och motarbetats. I 
jämförelse med länder som Storbritannien, 
Polen och Ungern, för att nämna några, är den 
svenska misstron ändå blek. Andra domstolar 
som ifrågasätts är den Inter Amerikanska 
domstolen för de mänskliga rättigheterna och 
ICC, den permanenta brottmålsdomstolen. 

Delar av kritiken handlar om att dom-
stolarna – kommittéerna – inte anses vara 

oberoende och objektiva eller för att fatta 
beslut som inskränker den utövande maktens 
befogenheter. Domar och experter i kom-
mittéer och råd tillsätts av medlemsstaterna 
– även stater som har svaga eller rent av hor-
ribla MR-kränkningar på sitt samvete. Men 
som experter, domare, rådsmedlemmar ska 
de agera oberoende, självständigt och utan 
påverkan. Och häri ligger nog pudelns kärna 
– om det är till domstolarna som vi sätter 
vårt hopp när folkvalda politiker vill rasera 
rättighetsbygget – hur ska den dömande mak-
tens oberoende förstärkas? Ironin i det hela 
är att just internationell kritik mot försök 
från regeringsmakter att styra domstolarna 
kan få en medlemsstat att hota med att bryta 
samarbetet – senaste exemplet när det här 
skrivs är Polen, som manipulerat konstitu-
tionsdomstolen för att undvika granskning av 
regeringstrogna tjänstemän. 

Men i ett nytt politiskt klimat skulle det 
lika gärna kunna hända i Sverige. Faktum är 
att det är en myndighet under regeringen 
som utser domare – den lyder inte ens under 
riksdagen. Särskilt högljudda protester mot 
potentiellt maktmissbruk hörs trots det inte 
– vår tillit till regeringsapparaten är enormt 
stor. Inte heller verkar vi tro på ett maktö-
vertagande av icke-demokratiska politiska 
partier som – med bara två val, varav ett 
extraval kan ändra grundlagen och med det 
helt montera ned rättighetsskyddet och det 
demokratiska statsskicket. 

Skräckscenario? Jo, visst. Osannolikt?  
Troligen inte. Motmedel? Förstärkt skydd i 
grundlagen för rättigheterna, demokratin och 
domstolarnas oberoende. Annars hjälper inte 
ens naturlig rättvisa utan en får bara hoppas 
på att jurister och domare är ett sällsynt opå-
verkbart skrå med råg i ryggen. Känns trots 
allt lite riskabelt...

Skyddet för våra rättigheter och ett demo-
kratiskt statsskick i en tid då de känns alltmer 
hotade är frågor som diskuteras under årets 
MR-dagar - välkomna till en lång rad livsvik-
tiga samtal!
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När Dona Hariri var tolv år köpte hon sin 
första lagbok från ett antikvariat i Jönköping. 
Den var från 1962 och hade stått i skyltfönst-
ret ungefär sedan dess. Trots att lagtexten var 
gammal och inaktuell var det något alldeles 
nytt för Dona.

– När jag fick reda på att det fanns en bok 
som innehöll rättigheter och skyldigheter 
var det som att en hel värld öppnade sig. 
Tänk att det fanns en bok som beskrev hur 
vi skulle göra och inte och ändå fanns det 
krig och elände i världen. Jag började lägga 
ett pussel för mig själv och kom in i ett 
rättvisetänk, säger hon.

Hennes familj kom till Sverige som 
flyktingar när Dona var tre år gammal. 
Föräldrarna är från Irak, mamman är kurd 
och pappan irakier från Bagdad. Båda var 
nyexaminerade oljetekniker när kriget 
mellan Irak och Iran tvingade dem att 
lämna landet. De hamnade i Irans hu-
vudstad Teheran och fick försörja sig som 

gatuförsäljare, men det var först när Dona 
föddes 1988 som de bestämde sig för att 
försöka ta sig till Sverige och flykten tog 
dem till Piteå.

– Jag minns ingenting från vår flykt, jag 
var alldeles för liten för det. Men jag minns 
tydligt mina första år i Piteå, förskolan och 
min spark som jag åkte runt med, det var 
väl vårt sätt att assimilera oss på tror jag, 
säger Dona och skrattar. 

Efter några år flyttade familjen till 
Jönköping och bosatte sig i Österängen, 
ett område som beskrivs som socioeko-
nomiskt utsatt och där de boende har 
bland de lägsta inkomsterna i kommunen. 
Det var i Österängen som Dona för första 
gången upplevde segregation och utsatthet 
och det var också där som hennes juridik-
intresse väcktes. Som 13-åring började hon 
hjälpa sina grannar och andra i området 
med juridisk vägledning. Dona fyllde i 
blanketter om ersättningsstöd och papper 
till försäkringskassan, hjälpte till att bifoga 

bilagor om sjukintyg och såg till att männ-
iskor hade kompletta handlingar för att 
kunna ansöka om olika ersättningar. 

– Många som har en flyktingbakgrund 
tror jag bär på en skuld och ett dåligt sam-
vete gentemot sina föräldrar. Det gjorde jag 
under väldigt många år och jag tänkte att 
ja men de flydde ju för min skull, då måste 
jag göra någonting för att ge tillbaka, säger 
Dona och berättar samtidigt att hon också 
förstod att hennes kunskaper i juridik var 
värdefulla och hon fick tidigt en känsla av 
att vara behövd. 

Efter studier på juristprogrammet började 
hon arbeta på en advokatbyrå i centrala 
Stockholm, där klienterna var välutbildade 
och resursstarka och Dona kände snabbt 
att någonting fattades. Hon trivdes inte och 
tyckte att hon borde göra någonting mer av 
sina kunskaper. Till sist sa hon upp sig.

– Jag insåg snabbt att jag behövde fråga 
mig själv varför jag blev jurist från första 

»

Årets konfrencier

Hon vill använda juridiken som ett folkbildande verktyg och under 2015 stod hon  
på Stockholms central i 220 dagar för att hjälpa nyanlända med juridisk rådgivning.  
Möt Dona Hariri, årets konferencier. 
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början och det handlade ju om att jag 
ville vara en samhällsförändrande aktör. 
Jag ville arbeta för alla människors rätt 
att kunna sina rättigheter och använda 
juridiken som ett demokratiskt verktyg, 
säger Dona. 

Sedan dess har hon bland annat startat en 
juridisk rådgivning i Husby, där hon var-
annan onsdag hjälper boende i området 
med olika juridiska frågor. Dessutom har 
hon varit programledare för UR-produk-
tionen Justitia, ett program som förklarar 
och förenklar juridiken för ungdomar.  
När flyktingvågen på hösten 2015 kom, 
var Dona snabbt på plats och drog igång 
initiativet Jurister på Stockholms central. 
I 220 dagar var hon på centralstationen 
och hjälpte nyanlända människor med 
rättighetsrådgivning. 

– Människor i nöd behöver såklart mat 
och förnödenheter, värme och kärlek, 
men de behöver också juridisk rådgivning. 
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Vi jobbar för att 
mänskliga rättigheter 
ska gälla ALLA unga. 
Välkommen till vår 
monter nr 02.  

Många människor som har en annan et-
nisk bakgrund känner sig ofta i underläge, 
kanske genom sin hårfärg eller sitt namn 
eller genom språket när det brister. Men 
det jag har kunnat se är att när man vet om 
sina rättigheter då får man också en trygg-
het och en nyckel till att kunna ta sig fram 
och vara med, säger hon.  

Att Dona nu ska vara konferencier för 
Mänskliga Rättighetsdagarna ser hon 
som ett ärofyllt uppdrag och att forumet 
i år äger rum i hemstaden Jönköping 
gör det lite extra speciellt. 

– Det är väldigt roligt att det är på 
hemmaplan och på Elmia, som jag ju 
sett från mitt flickrum när jag växte upp. 
Mitt uppdrag på plats är att lyfta perso-
nerna som är med och hylla dem för de 
insatser och den kamp de driver. 

Årets tema är De mänskliga rättighe-
ternas framtid, vilka tycker du är de 
största framtidsutmaningarna när det 
gäller frågor som rör mänskliga rät-
tigheter? 

– Både i världen och här hemma ser 
vi hur rasism, extremism och popu-
lism utgör ett allt mer växande hot. 
Hbtq-personers rättigheter inskränks 
fortfarande och kvinnor utesluts från 
fredsprocesser. Vi ser hur klimatkrisen 
får allt tydligare effekter på frågor som 
rör mänskliga rättigheter och perso-
ner kategoriseras allt mer utifrån sin 
religionstillhörighet. Jag skulle säga att 
vi står inför många centrala utmaningar 
och för att kunna tackla dem måste vi 
sätta våra egna agendor åt sidan och 
börja mötas. 

Själv kommer hon fortsätta med att 
tillgängliggöra juridiken på så många 
sätt hon bara kan. Förhoppningarna är 
också att fortsätta föreläsa och sprida 
sina erfarenheter kring hur man kan 
engagera sig, varför det är viktigt och 
hur man kan använda sin kunskap i ett 
folkbildande syfte. 

– Jag tror på att alla människor var 
de än befinner sig i världen har lika rätt 
att kunna sina rättigheter, driva sin sak 
och höja sin röst. Jag har juridiken men 
vi alla besitter en kunskap som omgiv-
ningen behöver. Vi gör det bäst när vi 
utgår från tillsammansskapet, att göra 
med varandra för varandra.

»Mitt  uppdrag  på  plats  är  att  
lyfta  personerna  som  är med  
och  hylla  dem för  de insatser  
och  den  kamp  de  driver.«

 
Operation 1325 and  

guests discuss feminism  
and its current challenges  

in Turkey.

FEMINISM 
IN TURKEY

Saturday 13:00-14:00
Konference room 11
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TORSDAG

TORSDAG  
01. 09:30-10:30 Hammarskjöldsalen 
Invigning  

I dag, när respekten för rättigheterna minskar 
och det demokratiska utrymmet krymper på 
många håll i världen, har det blivit mer angelä-
get än någonsin att samlas och påminnas om 
att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för 
givna utan är något vi ständigt måste försvara. 
Vi drar igång Mänskliga Rättighetsdagarna 
med välkomsttal, aktivistpanel och musik.
Konferencier: Dona Hariri 
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna 
Seminariet tolkas till teckenspråk

02. 11:00-12:00 Hammarskjöldsalen
Historieskrivning om  
mänskliga rättigheter 

Hur vi förstår mänskliga rättigheters historia 
påverkar vår förståelse av vad MR är idag 
och bör betyda i framtiden. Dagens interna-
tionella system av regler legitimeras ibland 
genom hänvisningar till en lång tradition 
av rättighetstänkande. Det finns då en risk 
att skiftande innebörder av och strider om 
begreppet tonas ned. Detta är en utmaning 
för den som förmedlar MR-historia. Kan 
vi undervisa om detta utan att bli okritiska 
historieberättare?
Medverkande: Lena Halldenius, Lunds 
universitet, Linde Lindkvist, Teologiska 
högskolan, Malin Arvidsson, Lunds universi-
tet, Peter Johansson, Göteborgs universitet. 
Moderator: Lina Sturfelt, Lunds universitet. 
Arrangör: Avdelningen för mänskliga rättig-
heter, Lunds universitet 
Seminariet tolkas till teckenspråk

03. 11:00-12:00 Rydbergsalen 
Religion, secularism, politics and 
human rights 

This is a panel where the understandings 
of religion, secularism, politics and human 
rights are reflected upon both on principle 
and practice. The knowledge of positive and 
negative potentials provides food for thought 
on a content which is best served without over 
simplistic answers.
Participants: Annika Ben David, Ministry of 
Foreign Affairs in Sweden, Karin Wiborn, 
General Secretary of The Swedish Christian  
Council, Lamia El Amri, Islamic Relief Sweden. 
Organizer: The church of Sweden and Swedish 
Forum for Human Right 
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish)

04. 11:00-12:00 Konferensrum 10 
Svenska kommuner mot rasism 
och diskriminering

Hur kan din kommun motverka och förebygga 
rasism och diskriminering? Ta del av konkreta 
insatser från några kommuner som deltar i 
Sveriges Kommuner och Landstings nätverk 
mot rasism och diskriminering. Arbetet utgår 
från ett europeiskt tiopunktsprogram som 
bland annat omfattar områdena utbildning, 
bostadsmarknad, sysselsättning, kultur och 
fritid.
Medverkande: Gro Hansen, Uppsala kommun, 
Helena Rojas, Botkyrka kommun, Sara  
Pettersson, Laxå kommun.  
Moderator: Björn Kullander, Sveriges  
Kommuner och Landsting. 
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

05. 11:00-12:00 Konferensrum 11 
Från konvention till praktiskt  
arbete och samverkan i ett helt 
län 

Hur kan vi få ett helt län att arbeta systema-
tiskt och kontinuerligt med barnkonventio-
nen? Vi tror att kompetensutveckling och er-
farenhetsutbyte är en del i det. Länsstyrelsen 
Jönköpings län, Region Jönköpings län och 
Jönköpings kommun samverkar och erbjuder 
regelbundet utbildning i barnkonventionen 
till alla anställda. Under detta seminarium 
beskriver vi arbetet från konvention och ord, 
till utbildning och konkret barnrättsarbete.
Medverkande: Åsa Ekman, Jönköpings kom-
mun, Noomi Carlsson, Region Jönköpings län, 
Tobias Rahm, Länsstyrelsen Jönköpings län.
Arrangör: Jönköpings kommun, Region  
Jönköpings län, Länsstyrelsen Jönköpings län 
Seminariet tolkas till teckenspråk
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Runt 15 procent av världens befolkning lever i dag med nå-
gon form av funktionsnedsättning, visar statistik från WHO. I 
utvecklingsländerna lever fler än 80 procent av de med funk-
tionsnedsättning i fattigdom. Något som slår extra hårt mot 
kvinnor eftersom de inte i samma utsträckning som andra får 
tillgång till vare sig hälsovård eller sociala trygghetssystem 
och utbildning.  Det menar Tiina Nummi-Södergren, general-
sekreterare My Right.

– Konsekvenser kan vara isolering och övergrepp, att en 
själv och ens familj fastnar i fattigdom med risk för undernä-
ring, ytterligare skador och ett begränsat och ofullständigt liv, 
säger hon. 

Trots de globala framsteg som gjorts 
under senare år när det gäller 
ekonomisk, politisk och social 
utveckling visar FN:s senaste 
rapport om mänsklig utveckling 
att de mest marginaliserade 
grupperna fortfarande inte får 
ta del av dessa. För att synlig-
göra situationen för kvinnor med 
funktionsnedsättning har därför 
föreningen My Right samman-
ställt en rapport som lanseras 
under MR-dagarna. Bland annat har de intervjuat aktivister 
från Sri Lanka, Tanzania, Rwanda och Sverige som ger sin syn 
på saken. 

– Vi vill sprida kunskap och inleda dialog för förändring. 
Ett syfte är att spräcka några filterbubblor och uppmuntra 
kunniga människor att samverka kring frågor om global 
utveckling, genus, jämställdhet och rättigheter för personer 
med funktionsnedsättningar.

Vad anser ni behöver göras för att förbättra situationen 
för kvinnor med funktionsnedsättning globalt sett?

– Kvinnor med funktionsnedsättningar måste inkluderas i 
samhället på alla plan. Vi uttrycker det som att »Our solution: 
Inclusion.« Satsningar på kvinnor med funktionsnedsätt-
ning, och kvinnor som anhöriga, har visat sig leda till minskad 
fattigdom och ökad utveckling i ett samhälle. Bara så kan man 
garantera att ingen lämnas utanför.

 
☛ 25. Kvinnor med funktionsnedsättning 
 – omfattas de av en feministisk utrikespolitik?
Tid: Torsdag 15:00 - 16:00

 

Ny rapport om 
kvinnor med 
funktions-
nedsättning

Tiina Nummi-Södergren

FO
TO

: M
Y

 R
IG

H
T

Föreningen My Right arbetar för att för-
bättra situationen globalt för människor 
med funktionsnedsättningar. Genom 
inkludering och mångfaldsarbete vill man 
verka för fattigdomsbekämpning och 
mänskliga rättigheter. 

06. 11:00-12:00 Konferensrum 12 
Rätten till psykisk hälsa för barn 
som flytt: vägen framåt  

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat 
sedan 1980-talet. Bris satsar på att bryta trenden. 
I en serie rapporter analyserar Bris utvecklingen 
inom olika områden och kommer med åtgärds-
förslag. Baserat på aktuell forskning samt erfa-
renheterna från Bris gruppstödsverksamhet och 
konsultationer med barn med erfarenhet av flykt 
fokuserar seminariet på diskussioner kring vägen 
framåt.
Medverkande: Anna Sarkadi, Uppsala universitet, 
Magnus Jägerskog, Bris, Sofia Grönqvist, Bris 
gruppstöd. 
Moderator: Kristina Ljungros. 
Arrangör: Bris 
Seminariet tolkas till teckenspråk

07. 11:00-12:00 Konferensrum 13
Samvetsklausuler i vården – en  
aktuell fråga nu och i framtiden?  

Hur långt sträcker sig rätten till religions- och 
samvetsfrihet för hälso- och sjukvårdspersonal? 
Bör exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal ha 
möjlighet att avstå från att utföra vård och behand-
ling som strider mot dennes religion eller tro, och i 
så fall när? Denna fråga har blivit allt mer diskute-
rad och omdebatterad i Sverige på senare tid och 
kommer här att diskuteras ur ett rättsligt och etisk 
perspektiv med särskild fokus på framtiden.
Medverkande: Hans Ingvar Roth,  
Stockholms universitet, Per Norberg, 
Lunds universitet,  
Susanne Wigorts Yngvesson, Teologiska 
högskolan Stockholm. 
Moderator: Kavot Zillen, Stockholms  
universitet. 
Arrangör: Stockholms universitet

08. 11:00-12:00 Konferensrum 14 
Hur effektiv blir en svensk  
MR-institution?

Efter mer än 20 års uppmaningar från FN har 
Sverige accepterat MR-rådets senaste rekommen-
dationer om att inrätta ett organ som på ett obero-
ende sätt granskar efterlevnaden av internationella 
MR-konventioner. Det är en seger för det samlade 
MR-arbetet i Sverige, men flera frågetecken kvar-
står. Under seminariet lyfter vi frågan om hur en 
svensk MR-myndighet bör utformas för att konkret 
bidra till att förverkliga människors rättigheter. 
Arrangör: Nätverket för en svensk MR-institution

Kavot Zillen

Kristina Ljungros
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Missa inte! 
Programtips för dig som är intresserad av 
utvecklingsfrågor och de globala målen.  

☛ 10.  Khartoumprocessen och  
mänskliga rättigheter på Afrikas horn 
Tid: Torsdag 11:00-12:00

☛ 20.  Världens farligaste land för miljöaktivister
Tid: Torsdag 13:00-14:30

☛ 22. MR i motvind – utmaningar för svensk  
diplomati och bistånd 
Tid: Torsdag 15:00-16:00 

☛ 25. Kvinnor med funktionsnedsättning
– omfattas de av en feministisk utrikespolitik? 
Tid: Torsdag 15:00-16:00

☛ 34.  Nya glasögon i en religiös och komplex 
värld 
Tid: Torsdag 16:30-17:30 

☛ 40.  Backlash eller framsteg för  
jämställdheten i Colombia 
Tid: Torsdag 16:30-17:30

☛ 50.  Fair Union – hur kan facket bidra 
till Agenda 2030? 
Tid: Fredag 09:00-10:00

☛ 53.  Who will protect our human rights  
in the future? 
Tid: Fredag 10:30-12:00

☛ 64.  Högerextremismens hot mot sexuella,  
reproduktiva rättigheter 
Tid: Fredag 13:00-14:00 

☛ 75.  Human rights beyond borders 
Tid: Fredag 14:30-16:00

☛ 77.  My Body – My Right 
Tid: Fredag 14:30-16:00

☛ 78.  South Sudan – what can be done? 
Tid: Fredag 14:30-16:30

☛ 85.  Det krympande demokratiska utrymmet  
och utvecklingssamarbetets roll 
Tid: Fredag 16:30-17:30

☛ 91.  MR och Agenda 2030 för hållbar  
utveckling i kommuner 
Tid: Fredag 16:30-17:30

☛ 97.  Human rights in the orphanage industry
Tid: Lördag 11:30-12:30

☛ 98.  Ja, mens är en facklig fråga!
Tid: Lördag 11:30-12:30 

☛ 104.  Women, peace and security in Turkey
Tid: Lördag 13:00-14:00

För fler programtips, se www.mrdagarna.se

09. 11:00-12:00 Konferensrum 18 
Antirasistiskt värdegrundsarbete 
i gymnasie- och folkhögskolor  
– Hur gör man?

IM arbetar med ett antirasistiskt skolprojekt 
som riktar sig till svenska gymnasie- och folk-
högskolor. Projektet syftar till att underlätta 
skolornas värdegrundsarbete i allmänhet och 
motarbeta rasism och främlingsfientlighet i 
synnerhet. Seminariedeltagarna får ta del av 
det framtagna skolmaterialet genom kortare 
texter, en kortfilm och interaktiva övningar.
Medverkande: Martin Broms 
Arrangör: IM, Individuell Människohjälp

10. 11:00-12:00 Konferensrum 19 
Khartoumprocessen och  
mänskliga rättigheter på  
Afrikas horn

EU länderna skrev ett avtal, så kallad  
Khartoumprocessen, med länder på Afrikas 
horn i syfte att stoppa människosmuggling 
och människohandel. Genom att samarbeta 
och finansiera icke demokratiska regimer, 
ignorerar avtalet att den huvudsakliga anled-
ningen till att människor flyr är frånvaron 
av demokrati och respekten för mänskliga 
rättigheter på Afrikas horn. Avtalet behöver 
granskas och diskuteras.
Medverkande: Saddeldin Ibrahim, Nätverket 
för fred på Afrikas horn, Sarah Hamed, Iya 
Bassi. 
Moderator: Yasin Ahmed, Sensus. 
Arrangör: Nätverket för fred på Afrikas horn 
och Sensus studieförbund 
Seminariet tolkas till teckenspråk

 

11. 11:00 - 12:00 Konferensrum 17
Rätten att tro – och att inte 
tro – om religions och  
samvetsfrihet

Grundkurs i religions- och samvetsfrihet. 
Medverkande: Anna Wigenmark, Leif 
Ericsson, Föreningen Ordfront.  
Arrangör: Ordfronts MR-akademi

12. 13:00-14:30 
Hammarskjöldsalen 
Svagt skydd för våra  
grundläggande rättigheter

Runtom i världen pågår något som kan be-
skrivas som ett försökt att nedrusta demo-
kratin och rättsstaten. Regeringar fattar 
beslut som ökar dess makt, på bekostnad 
av kontroll och balans av maktutövningen. 
Medias och det civila samhället motarbe-
tas och principen om alla människors lika 
rättigheter utmanas.  Hur väl rustade för 
attacker mot vår grundlag, vårt demo-
kratiska styre och våra rättigheter är vi i 
Sverige?
Medverkande: Anna Wigenmark, 
Föreningen Ordfront, Edna Eriksson, 
Demokrati Akademin 
Arrangör: Föreningen Ordfront och 
Mänskliga Rättighetsdagarna 
Seminariet tolkas till teckenspråk
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MR-AKADEMIN 
Vi arrangerar under MR-dagarna 
flera grundkurser och utbildningar 
i mänskliga rättigheter för enskilda, 
organisationer och företag  
– kontakta info@ordfront.se för  
mer information eller förslag på 
utbildning till din organisation. 

Agenda 2030 består av 17 globala mål för 
hållbar utveckling som antogs under ett topp-
möte i FN 2015. Målen är universella och syftar 
till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet för alla kvinnor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten. Under MR-dagarna 
kommer ett flertal seminarier att behandla de 
globala målen.

13. 13:00-14:30 Rydbergsalen 
Mänskliga rättigheter  
och den »tillfälliga lagen« 

Detta panelsamtal handlar om hur olika makt-
relationer skapas, upprätthålls och fördjupas 
i skuggan av Sveriges vändning i asylpolitiken, 
från »humanitär stormakt« till ett av de länder 
i Europa med mest restriktiv asylpolitik. Hur 
slår lagen mot redan utsatta grupper som hbtq-
personer, kvinnor och barn?  Och vad händer 
med den svenska lagstiftningen i förhållande 
till internationell rätt och konventionen om 
mänskliga rättigheter?
Medverkande: Edda Manga, Mångkulturellt 
centrum, Rebecca Thorbur Stern, Uppsala uni-
versitet, Matilda Brinck-Larsen, Agape, Tobias 
Hubinette, Karlstads universitet. 
Arrangör: Nationella sekretariatet för genus-
forskning 
Seminariet tolkas till  
teckenspråk

14. 13:00-14:30 Konferensrum 10 
Förebyggande arbete mot vålds-
bejakande extremism 

Christer Mattsson föreläser om skolans 
arbete mot våldsbejakande extremism och 
om Kungälvsmetoden, som vill skapa kunskap 
om drivkrafter bakom ett rasistiskt och 
främlingsfientligt beteende. Marco Nilsson 
förläser om radikalisering mot islamistisk 
våldsbejakande extremism i väst och om hur 
radikaliseringsprocessen kan gå till. Håkan 
Ericson och Mona Jaber delar med sig av det 
förvaltningsövergripande arbetet mot vålds-
bejakande extremism i Jönköpings Kommun.
Medverkande: Christer Mattsson, Seger-
stedtinstitutet, Håkan Ericson, Utbildnings-
förvaltningen, Marco Nilsson, Jönköping 
University, Mona Jaber, Kultur- och Fritids-
förvaltningen. 
Arrangör: Universitets och Högskolerådet/
Den Globala Skolan, Jönköping University, 
Jönköpings kommun 
Seminariet tolkas till teckenspråk

15. 13:00-14:30 Konferensrum 11 
Barnkonventionen blir lag 2020: 
vad innebär det i praktiken

Barnkonventionen förväntas bli lag 2020. 
Frågan om hur den ska tillämpas i praktiken 
är högaktuell. Seminariet belyser vad det 
innebär för skolan, hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten. Vilka rutiner kommer att 
ses över? Kommer barnens åsikter beaktas i 
större utsträckning i beslut som berör dem? 
Vad måste samhällets olika instanser göra nu?
Medverkande: Anna Kaldal, Stockholms uni-
versitet, Magnus Jägerskog, BRIS,  
Cecilia Grefve, Regeringskansliet, Lina  
Axelsson Kihlblom, Haninge kommun,  
Monica Gustafsson-Wallin, Landstinget 
Sörmland, Tomas Jonsland, Social styrelsen. 
Moderator: Tove Kjellander. 
Arrangör: Bris 
Seminariet tolkas till teckenspråk

16. 13:00-14:30 Konferensrum 12 
Rasism i den svenska skolan

Ingen skola står fri från rasism. Rasismen i 
den svenska skolan skapar privilegier för vissa 
elever och en skolgång och samhällsmedver-
kan präglad av utsatthet och otrygghet för 
andra. Inom skolan reproduceras vithet som 
den privilegierade och överordnade positio-
nen och elever vittnar dagligen om hur rasis-
men utsätter dem; genom andra elever, lärare 
och föräldrar. Hur påverkar vithet, makt och 
rasismens konstanta närvaro i skoldagen och 
vad gör vi? 
Arrangör: Friends

17. 13:00-14:30 Konferensrum 13 
Framtidsvisioner:  
Hur bearbeta kolonialt  
förtryck i Sápmi?

I hundratals år har Sverige haft ett kolonialt 
förhållningssätt gentemot det samiska folket. 
Detta förtryck har tagit sig många uttryck – 
assimilering, segregering, diskriminering, 
rasism, rasbiologisk forskning, landgrabbing 
– vilket orsakat psykisk ohälsa och interge-
nerationella trauman bland samer. Panelen 
diskuterar vilka förändringar och åtgärder 
som krävs för att möjliggöra hantering av 
dessa trauman och motverka psykisk ohälsa 
bland samer.
Medverkande: Isak Utsi, Sáminuorra, Jon 
Petter Stoor, Samiskt nationellt kompe-
tenscenter, Kristina Sehlin Macneil, Umeå 
universitet, Sylvia Sparrock, Samiska rådet i 
Svenska kyrkan.  
Moderator: Peter Johansson, Göteborgs 
universitet. 
Arrangör: Vaartoe - Centrum för samisk 
forskning, Umeå universitet, Samhällsveten-
skaplig fakultet, Göteborgs universitet

18. 13:00-14:30 Konferensrum 14 
How can labour migrants’ rights 
be secured in the global world?

Globally up to 90 percent of all internatio-
nal migrants consist of labour migrants and 
their families. How can labour migrants’ 
rights be secured locally and internationally? 
What role do international conventions and 
agreements play, including a core internatio-
nal instrument of ICRMW, ILOs standards 
on migrant workers, and UN convention on 
migrant workers’ rights?
Participants: Andrea Spehar,  University of 
Gothenburg, Joseph Anderson, University of 
Gothenburg, Lisa Pelling, Arena Idé, Made-
laine Seidlitz, Amnesty International Sweden.  
Moderator: Sari Kouvo, University of  
Gothenburg. 
Organizer: Samhällsvetenskaplig fakultet, 
Göteborgs universitet
The seminar will be held in English

Seminarie nr 11, 21, 41, 62, 82, 92
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– Vi hoppas kunna bidra till ett bra program med 
flera seminarier som speglar att barns rättigheter är 
mänskliga rättigheter, säger Silvia Ernhagen, kom-
munikationschef på Bris.

Vilka frågor tycker ni på Bris är viktigast just nu 
när det gäller mänskliga rättigheter?

– Alla barn har samma rättigheter, oavsett vari-
från de kommer och var de bor. Aktuella frågor för 
oss är barns rätt till psykisk hälsa och likvärdig vård 
i hela Sverige, och situationen för barn som flytt till 
Sverige och som drabbas mycket hårt av en lagstift-
ning som står i direkt strid med barnkonventionen.

Vad har ni för förväntningar inför Mänskliga  
Rättighetsdagarna?

– Att få träffa engagerade människorättskämpar 
och få ta del av spännande diskussioner. Självklart 
hoppas vi också att Bris kan bidra till att göra barn-
rättsfrågorna ännu tydligare i MR-sammanhang. 

Programtips  
om barnets rättigheter

☛ 6.  Rätten till psykisk hälsa för barn som flytt: 
vägen framåt
Tid: Torsdag 11:00 - 12:00

☛ 15.  Barnkonventionens blir lag 2020: vad 
innebär det i praktiken
Tid: Torsdag 13:00 - 14:30

☛ 16.  Rasism i den svenska skolan 
Tid: Torsdag 13:00 - 14:30

☛ 26.  Barns rätt till andlighet 
Tid: Torsdag 15:00 - 16:00

☛ Barns rätt till deltagande och inflytande: 
hur gör man?
Tid: Torsdag 16:30 - 17:00 Stora  scen

☛ 38.  Elevorganisering och rättighetsbaserad 
aktivism
Tid: Torsdag 16:30 - 17:30

☛ 39.  Hur står det till – röster från  
ensamkommande barn i asylprocessen 
Tid: Torsdag 16:30 - 17:30

☛ 58.  Hur efterlevs barnkonventionen för  
utsatta EU-medborgare?
Tid: Fredag 10:30 - 12:00

☛ 66.  Tillsammans för ungas egenmakt  
och organisering 
Tid: Fredag 13:00 - 14:00

»Alla barn har  
samma rättigheter« 
Från och med i år är organisationen Barnens rätt i 
samhället, Bris, med i Mänskliga Rättighetsdagarnas 
huvudarrangörsgrupp. 
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Silvia Ernhage

19. 13:00-14:30 Konferensrum 18 
Religions- och övertygelsefrihet:  
så funkar det

Samhällsdebatten om religionsfrihet kan vara förvir-
rande. Många människor möter frågorna i arbetslivet 
eller i samtal runt fikabordet men känner att de saknar 
kunskap eller metoder för att tryggt kunna närma sig 
frågorna. Välkommen till ett metodseminarium om re-
ligions- och övertygelsefrihet som bjuder på kunskap 
och konkreta verktyg för folkbildning och reflektion. 
Premiär för ett webbaserat folkbildningsmaterial om 
religions- och övertygelsefrihet.
Medverkande: Katherine Cash, Svenska missionsrådet. 
Moderator: Jennie Nordin, Svenska kyrkans interna-
tionella arbete. 
Arrangör: Svenska kyrkan tillsammans med Svenska 
missionsrådet 
Seminariet tolkas till teckenspråk

20. 13:00-14:30 Konferensrum 19 
Världens farligaste land för  
miljöaktivister 

I juni 2009 var det statskupp i Honduras. Sedan dess 
har landet blivit farligast i världen för miljöaktivister; 
123 stycken har mördats, men också 60 journalister 
och 242 hbtq-personer. 3,064 aktivister har åtalats i 
riggade rättegångar. I november är det val, som inte 
respekterar konstitutionen. Nu talas det mycket om 
det krympande demokratiska utrymmet i världen. 
Kom och lyssna på våra honduranska gäster om hur 
detta ser ut i praktiken.
Medverkande: Yessica Trinidad, Nationella nätverket 
för kvinnliga MR-försvarare, Joaquín Mejía, Teamet 
för reflektion, forskning och kommunikation ERIC-
Radio Progreso, Georg Andrén, Diakonia,  
Annika Andersson, Diakonia. 
Arrangör: Diakonia 
Seminariet tolkas från spanska till svenska

21. 13:00 - 14:30 Konferensrum 17
Mänskliga rättigheter – var kommer  
de ifrån och vad innebär de?

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
Medverkande: Benton Wolgers, Leif Ericsson,  
Föreningen Ordfront. 
Arrangör: Ordfronts MR-akademi

22. 15:00-16:00 Hammarskjöldsalen 22 
MR i motvind – utmaningar för svensk 
diplomati och bistånd  

I många länder ökar kränkningar av mänskliga rät-
tigheter (MR) och arbetet för att främja MR försvåras 
bl.a. genom begränsningar av civilsamhällets möjlighe-
ter att verka. Sverige hör till de länder som fortsatt ger 
hög prioritet åt MR i utrikespolitiken. Hur kan Sverige 
i diplomati och bistånd effektivt främja MR i denna 
motvind? Hur bör kombinationen dialog och insatser 
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se ut? Och hur, och med vem, bör dialogen om 
MR föras i repressiva stater?
Medverkande: Annika Ben David, Sveriges 
MR-ambassadör, Georg Andrén, Sveriges f.d. 
ambassadör i Guatemala. 
Moderator: Lennart Wohlgemuth, Göteborgs  
universitet och FUF.  
Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) 
Seminariet tolkas till teckenspråk

23. 15:00-16:00 Rydbergsalen 
Nya aktiva åtgärder i arbetslivet  
– hur kan de göra skillnad?  
(del 1, se även program 33)  

Fyra nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbets-
sätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, 
ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av 
arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad? 
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska 
omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. 
Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att 
seminariet fortsätter kl 16.30 i seminarium 33 efter en kortare 
paus.
Medverkande: Björn Andersson, DO, Agneta Broberg, DO,  
representant från arbetsgivare, Carlos Diaz, RFSL, represen-
tant från fackförbund, Maria Johansson, Lika Unika. 
Moderator: Eva Nikell, DO. 
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen 
Seminariet tolkas till teckenspråk

24. 15:00-16:00 Konferensrum 10 
Uppsala vässar arbetet med  
mänskliga rättigheter

Uppsala kommun är sedan 2006 medlem i den Europeiska 
koalitionen av Städer mot rasism (ECCAR). Kommunen är en 
av fem utvalda utvecklingskommuner för romsk inkludering. 
Den 8 mars antog kommunstyrelsen en ny kommunövergri-
pande handlingsplan Främja mänskliga rättigheter och mot-
verka diskriminering och rasism. Genom ett samordnat arbete 
vässar kommunen nu arbetet. Under seminariet ges praktiska 
exempel på kommunens arbeten inom flera områden.
Medverkande: Emilia Huczko, Gro Hansen, Helene Löwgren, 
Nina Klinge-Nygård – samtliga representanter för Uppsala 
kommun.  
Arrangör: Uppsala kommun 
Seminariet tolkas till teckenspråk

25. 15:00-16:00 Konferensrum 11 
Kvinnor med funktionsnedsättning –  
omfattas de av en feministisk utrikespolitik? 

MyRight bjuder in till rapportlansering, filmpremiär och 
panelsamtal. De mest marginaliserade grupperna nås inte av 
de globala framstegen, och bland dem finns kvinnor med funk-
tionsnedsättning. Idag framhåller regeringen svensk jämställd-
het globalt, men samtidigt osynliggörs framsteg som gjorts för 
personer med funktionsnedsättning i Sverige. Vad krävs av 
politiken på olika nivåer för att nå målen i Agenda 2030 och 
verkligen inkludera alla?
Medverkande: Anna Morin, MyRight. 
Arrangör: MyRight 
Seminariet tolkas till teckenspråk

I live in Colombia.
Every day I witness
people being forced
away from their
homes due to armed
conflict, together  
we can change that!

HI, MY NAME 
IS EDWIN

besök vår  
monter!
#friattförändra

www.svenskakyrkan.se/friattförändra

Välkommen till våra seminarier 
under MR-dagarna:

 �Religion,�secularism,�politics��
and�human�rights

 Torsdag 11:00–12:00
 Rydbergsalen

 �Religions-�och�övertygelsefrihet:��
så�funkar�det

 Torsdag 13:00–14:30
 Konferensrum 18

 My�body�–�my�right
 Fredag 14:30–16:00
 Konferensrum 12

Annika Ben David
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26. 15:00-16:00 Konferensrum 12 
Barns rätt till andlighet 

I FN:s barnkonvention talar man om barns rätt 
till andlighet. Men vad innebär det? När föräldrar 
tar ansvar för sina barns andliga utveckling kan 
sedvänjor och trosföreställningar ibland vålla 
konflikter i samhället. Att påtvinga barn en 
andlighet är lika rättighetskränkande som att 
beröva dem möjligheten till en sådan. Vad finns 
det för risker i samband med barns andliga hälsa i 
familjen, skolan och i de offentliga miljöerna?
Medverkande: Fredrik Wenell, Sveriges Kristna 
Råd, Gabriella Olofsson, Teologiska Högskolan 

Stockholm, Linde Lindkvist, Teo-
logiska Högskolan Stockholm, 

Peter Kempe, Svenska kyrkan 
Örebro. 
Moderator: Kattis  
Ahlström, journalist och 
programledare.  

Arrangör: Teologiska Hög-
skolan Stockholm/Programmet 

Mänskliga Rättigheter och De-
mokrati, Studieförbundet Bilda

27. 15:00-16:00 Konferensrum 13 
Tillsammans för romers rättigheter 
– mot diskriminering 

Hur kan myndigheter och kommuner ta sig an 
uppgiften att arbeta för romers rättigheter och 
inkludering, och motverka diskriminering? 
Länsstyrelsen i Stockholm presenterar två 
exempel på sådant arbete. Boverket berättar 
om ett utbildningsmaterial och en arbetsmetod 
som syftar till att öka kunskapen om romers 
situation på bostadsmarknaden och motverka 
diskriminering. Stockholms stad presenterar ett 
sommarjobbsprojekt där ungdomar gjort en film 
om bland annat mänskliga rättigheter, rasism 
och antiziganism.
Medverkande: Anna Mannikoff, Länsstyrelsen 
i Stockholm, Helene Bogren, Boverket, Nina 
Lundberg, Jobbtorg i Stockholms stad , Therese 
Berg, Riksbyggen. 
Moderator: Mirelle Gyllenbäck, Länsstyrelsen i 
Stockholms län 
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län

28. 15:00-16:00 Konferensrum 14 
Civilsamhället som sanningssökare 
– exemplet svenska kyrkan och 
samerna 
 
Alternativt sanningssökande kommer oftast 
till på initiativ av civilsamhället som ett svar på 
staters oförmåga eller ovilja att ta tag i historiska 
brott mot mänskliga rättigheter. Vad finns det 
då för styrkor och svagheter med, alternativt 
jämfört med, officiellt sanningssökande? Under 
seminariet utforskas alternativt sanningssökan-
de som metod med svenska kyrkans arbete för att 
klarlägga kyrkans roll i det historiska förtrycket 
av samerna som utgångspunkt.  
Arrangör: Fonden för mänskliga rättigheter

29. 15:00-16:00 Konferensrum 18 
Skolan + Barnkonventionen  
= Sant  

Rättighetsbaserad skola är en arbetsmo-
dell för att omsätta barnkonventionen i 
praktiken. Modellen syftar till att stärka 
respekten, skyddet och främjandet av 
barns rättigheter i skolan för elever och 
personal. Arbetsmodellen är flexibel 
och kan anpassas efter skolans specifika 
arbetssätt. Du får en introduktion till hur 
din skola konkret kan starta upp. Ta del av 
erfarenheter och lärdomar från skolor som 
arbetar enligt modellen.
Medverkande: Katharina Eisen, UNICEF 
Sverige, Linda Dyrberg-Ek, Västra skolan, 
Margareta Janstad, Västra skolan. 
Arrangör: UNICEF Sverige

30. 15:00-16:00 Konferensrum 19 
Näringslivets roll i genomför-
andet av mänskliga rättigheter
 
Andelen personer med funktionsnedsätt-
ning i arbete är betydligt lägre än i befolk-
ningen i övrigt. Många fler skulle kunna 
arbeta om arbetsplatser och rekrytering 
blev mer tillgängliga och om funktions-
nedsättning inkluderades i företags sociala 
hållbarhetsarbete. Myndigheten för delak-
tighet och Emerga arrangerar seminariet 
där utmaningarna och möjligheterna på 
området diskuteras.
Medverkande: Brita Törnell, Myndigheten 
för delaktighet, Elisabeth Abiri, Emerga,  
Magnus Berglund,  Scandic 
Moderator: Lina Pastorek, Myndigheten 
för delaktighet 
Arrangör: Myndigheten för delaktighet, 
Emerga 
Seminariet tolkas till teckenspråk

31. 15:00-16:00 Konferensrum 17 
Jag är ett barn  
– jag har rättigheter

Barnkonventionen kommer att bli lag i 
Sverige vilket gör att kommuner, landsting, 
institutioner som socialtjänsten, polisen, 
skolan etc. behöver kunskap om och förstå-
else för vad Barnkonventionen i praktiken 
innebär i deras arbete. På seminariet 
berättar vi om en innovativ och handfast 
pedagogisk metod för hur man ökar inte 
bara kunskapen om utan också förståelsen 
för vad barnkonventionen konkret innebär 
i kommunernas arbete. 
Medverkande: Carin Granlund Olsen,  
Emma Wistrand, My Human Rights,  
Karin Fröderberg, Jönköping FoU, Lena 
Rogeland, KNUT.  
Arrangör: My Human Rights, ideell  
förening

32. 16.30–17.30 Hammarskjöldsalen
Islam and Human Rights,  
compatible or opposites? 

It is often spoken of how Islam 
advocates different forms of op-
pression, some even argue that 
Islam is in its essence against 
different types of freedoms 
such as freedom of speech, gen-
der equality, etc. This lecture 
will cover Islam, its theology and 
jurisprudence, whether they are 
compatible with Human Rights or  
its opposite.
Participants: Tariq Ramadan, Professor of 
Islamic studies at Oxford University, Mattias 
Gardell, Uppsala University. 
Organizer: Ibn Rushd Studieförbund 
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish)

33. 16:30-17:30 Rydbergsalen 
Nya aktiva åtgärder i arbetslivet  
– hur kan de göra skillnad? 
(del 2,  fortsättning program 23) 

Fyra nya diskrimineringsgrunder, ett proces-
sinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan 
mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig 
dokumentation – vad krävs egentligen av ar-
betsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna 
göra skillnad? Ett diskuterande seminarium 
riktat främst till dem som ska omsätta de nya 
reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Pre-
sentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. 
Medverkande: Björn Andersson, DO, Agneta 
Broberg, DO, representant från arbetsgivare, 
Carlos Diaz, RFSL, representant från fackför-
bund, Maria Johansson, Lika Unika. 
Moderator: Eva Nikell, DO. 
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen 
Seminariet tolkas till teckenspråk

34. 16:30-17:30 Konferensrum 10 
Nya glasögon i en religiös och 
komplex värld

I en tid av filterbubblor och motstridiga 
omvärldstrender, där politiska, kulturella, 
religiösa och ekonomiska faktorer och aktörer 
både motverkar och främjar hållbar utveckling 
och respekt för mänskliga rättigheter. Hur gör 
man en rättvis(ande) analys av läget? Hur kan 
man förstå alla dimensioner som påverkar 
människors möjlighet att lyfta sig ur fattigdom 
och utsatthet, inte minst religion och livså-
skådningsaspekter i relation till mänskliga 
rättigheter? 
Medverkande: Annika Ben David, Sveriges 
MR-ambassadör, Birgitta Weibahr, Sida- 
TEMA, Robert Odén, Svenska missionsrådet. 
Moderator: Niklas Eklöv, Svenska missionrådet. 
Arrangör: Svenska missionsrådet, Sida

Kattis Ahlström

Tariq Ramadan
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35. 16:30-17:30 Konferensrum 11 
Från internationella överens-
kommelser till regional vardag

Västra Götalandsregionen har tagit fram 
den första regionala handlingsplanen för 
mänskliga rättigheter »För varje män-
niska«. Hur kopplar den an till den nationella 
strategin och hur kan vi samverka nationellt 
och regionalt? Västra Götalandsregionens 
handlingsplan är ett konkret exempel på hur 
prioriteringar och konkretiseringar har gjorts 
för att få in mänskliga rättigheter i styrning 
och ledning för att gå från ord till handling. 
Medverkande: Emil Broberg, SKL, Kristina 
Grapenholm, Viveca Reimers, Västra  
Götalandsregionen, Felix König, Kulturdepar-
tementet  
Moderator: Anna Jakobsson, Västra  
Götalandsregionen. 
Arrangör: Västra Götalandsregionen  
Seminariet tolkas till teckenspråk

36. 16:30-17:30 Konferensrum 12 
EU-medborgare i utsatthet  
som resurs 

Kalmar Stadsmissions möte och arbete för EU-
medborgare i utsatthet och deras väg till sys-
selsättning. Att möta människor som lever i ut-
anförskap och diskriminering; vad gör det med 
oss och vad gör det med människor som lever 
och växt upp i utanförskap? Om framsteg och 
bakslag, om fördomar, relationer och vänskap. 
Om tillit och gemenskap kontra besvikelser och 
kulturkrockar. Vad är det att hjälpa? Möjliggör 
vi tiggande? Vad är värdigt och inte?
Medverkande: Katarina Borgemo, Susanne 
Lundström, Kalmar stadsmission, Anna 
Thim, Sensus studieförbund. 
Arrangör: Sensus studieförbund i samarbete 
med Kalmar Stadsmission

37. 16:30-17:30 Konferensrum 13 
Hur gör vi när vårdpersonal  
diskrimineras av patienterna? 

Patientlagen betonar delaktighet och 
medbestämmande, men hur långt sträcker 
sig rätten att välja utförare av vård? Var går 
gränsen mellan diskriminering och ohövlig-
het och hur mycket måste jag som behandlare 
tåla? Region Jönköpings län har tagit fram 
riktlinjer som ska ge stöd och vägledning, när 
personalen utsätts för kränkningar och dis-
kriminering av patienter och närstående. Vi 
presenterar riktlinjerna och hur de används i 
praktiken.
Medverkande: Eivor Blomqvist, Johan  
Cederlund, Kristina Mannerback, Malin 
Skreding Hallgren – samtliga representanter 
från Region Jönköpings län. 
Arrangör: Region Jönköpings län 
Seminariet tolkas till teckenspråk

38. 16:30-17:30 Konferensrum 14 
Elevorganisering och rättighets-
baserad aktivism 

Barn och ungas möjligheter till inflytande 
och påverkan på sin omgivning är en stark 
rättighet som så ofta lyfts fram som självklar 
och centralt för både undervisningsmiljö som 
trygghet på skolan. Trots många vackra ord 
finns stora brister i barn och ungas möjlighe-
ter att organisera sig, aktivera sig och påverka 
sin skolgång. Hur ska skolan skapa utrymme 
för barn och ungas engagemang? Ett panel-
samtal med barn och unga – för vuxna.  
Arrangör: Friends

39. 16:30-17:30 Konferensrum 18 
Hur står det till? Röster från  
ensamkommande barn i  
asylprocessen

Sedan drygt ett år tillbaka genomför Rädda 
Barnen och Emerga en forskningsstudie 
kring nyanlända ungdomars levnadsvillkor i 
Sverige. Studien har varit deltagardriven och 
baseras på vad barnen vill berätta om sina liv 
under asylprocessen. Seminariet fokuserar 
på studiens övergripande resultat - hur Barn-
konventionen används för att begränsa de 
ungas mänskliga rättigheter, hur skyddsnäten 
glesnar och rättsosäkerheten breder ut sig när 
tur eller otur avgör de ungas framtid.
Medverkande: Elisabeth Abiri, Emerga,  
Hanna Sköld, Emerga, Medverkande i  
studien, Sara Granath, 
Rädda Barnen. 
Arrangör: 
Rädda Barnen och 
Emerga  
Research & Con-
sulting 
Seminariet tolkas 
till teckenspråk

40. 16:30-17:30 Konferensrum 19 
Backlash eller framsteg för jäm-
ställdheten i Colombia?

Femdefender Beatriz Quintero, advokaten 
Claudia Mejía och den kristna fredsaktivisten 
Jenny Neme samtalar om konsten att bedriva 
en framgångsrik kampanj för fred och kvin-
nors rättigheter. I oktober 2016 röstade  
Colombias befolkning nej till ett fredsavtal  
som har beskrivits som ett av de mest jäm-
ställda i världen. Visar resultatet av folk-
omröstningen på en backlash för kvinnors 
rättigheter eller var det bara ett litet hinder på 
vägen mot ett samhälle där kvinnors rättighe-
ter respekteras?
Medverkande: Beatriz Quintero, Claudia 
Mejia, Sisma Mujer, Jenny Neme, Justapaz. 
Arrangör: Fonden för mänskliga rättigheter/
Colombiagruppen 
Seminariet tolkas från spanska till svenska

41. 16:30 - 17:30 Konferensrum 17
Får man plötsligt säga vad som 
helst? Yttrandefrihet och rasis-
tiska organisationer

Grundkurs i yttrandefrihet.
Medverkande: Anna Wigenmark,  
Leif Ericsson, Föreningen Ordfront. 
Arrangör: Ordfronts MR-akademi

42.17.40-18.30 Hammarskjöldsalen
The Other way – dansteater om 
människor på flykt

Efter succén med föreställningen Refugee 
Story som visats runt om i Sverige och som 
handlar om människor på flykt över vatten, 
kommer nu en beträttelse om flykt genom 
öknen i händerna på cyniska människo-
smugglare. 
Arrangör: Vidans Ödeshög

Tariq Ramadan
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Rätten till abort, hbtq-personers rät-
tigheter, sexualundervisning och rätt till 
preventivmedel är alla frågor som i dag 
utsätts för ett växande motstånd. I USA 
har president Donald Trump dragit in allt 
bistånd till organisationer som arbetar 
med abort och i Ryssland driver president 
Putin en allt hårdare linje mot hbtq-
personer. De sexuella och reproduktiva 
rättigheterna (SRHR) ifrågasattes förr 
främst av socialkonservativa och religiösa 
grupperingar, men i och med fler och 
växande högerextrema grupper har nya 
allianser uppstått, säger Hans Linde. 

– Motståndet tar sig många och nya ut-
tryck. Vi ser nya allianser där traditionella 
abortmotståndare går ihop med nationa-
listiska och högerpopulistiska krafter.

Han menar att det ökade motståndet kan 
betraktas såväl i Sverige som globalt.  I 
EU-parlamentet har det sedan valet 2014 
skett en markant ökning av populistiska 
och högerextrema partier, något som får 
konsekvenser för frågor om sexualitet och 
familjepolitik. 

– I högerextremismen är den traditio-
nella kärnfamiljen central och barna-
födandet betraktas som en patriotisk 
plikt. Det leder till att man vill kontrol-
lera kvinnors kroppar och sexualitet 
och motsätter sig abort, hbtq-frågor och 
sexualupplysning. Vi ser idag konkret hur 
de högerextrema krafterna konsekvent i 
EU-parlamentet och i Sverige motarbetar 
SRHR-frågorna och en modern familje-
politik. 

Vad hoppas ni att ert seminarium  
under MR-dagarna ska bidra med?

–Vi vill bidra till att synliggöra att hotet 
mot SRHR är ett hot mot våra mänskliga 
rättigheter och att vi tillsammans behöver 
agera. För rätten till sin kropp och sexu-
alitet är mänskliga rättigheter. 

☛ 64. Högerextremismens hot mot 
sexuella, reproduktiva rättigheter 
Tid: Fredag 13:00 - 14:00

Ökat motstånd  
mot sexuella och 
reproduktiva rättigheter
I takt med att högerextremismen vinner mark ökar 
motståndet mot frågor som rör sexuell och reproduk-
tiv hälsa.  Det menar Hans Linde, ny förbundsordför-
ande för RFSU, som vill slå fast att rätten till sin egen 
kropp och sexualitet är en mänsklig rättighet. 

Hans Linde
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43. 09:00-10:00 Hammarskjöldsalen 
Mänskliga rättigheter och  
demokratins framtid  

I Europa och USA breder en populistisk retorik 
ut sig om att »folket« måste återta makten från 
»eliten«. Ofta kopplas detta till krav på begräns-
ningar av minoriteters rättigheter. Samtidigt 
ser vi en ökad social segregering i Sverige. Vad 
innebär dessa politiska trender för vår förstå-
else av de mänskliga rättigheterna? Hur ska 
de mänskliga rättigheterna praktiseras för att 
stärka demokratin? Kan de stå emot de nya 
formerna av nationalism?
Medverkande: Lena Marcusson, Uppsala uni-
versitet, Per Sundman, Linköpings universitet
Moderator: Jenny Ehnberg, Uppsala universitet.
Arrangör: Teologiska institutionen, Uppsala 
universitet 
Seminariet tolkas till teckenspråk
 

44. 09:00-10:00 Rydbergsalen 
MR-arbete som verktyg mot våld-
sam extremism 

Ett seminarium om hur socialt förebyg-
gande arbete för tillit och demokrati 
är effektivt mot destruktiva miljöer, 
våldsam extremism och antidemokra-
tiska tendenser. Riktat till dig som vill 
förbättra kommunens och civilsam-
hällets gemensamma arbete genom 
kunskap och metoder för praktisk till-
lämpning av de mänskliga rättigheterna.
Medverkande: Mattias Gardell, Uppsala 
 universitet, Robin Andersson, Segerstedt-
institutet, Veronica Strandh, Umeå universitet.
Moderator: Anna Ardin, Forum - idéburna  
aktörer med social inriktning
Arrangör: Forum - idéburna aktörer med social 
inriktning 
Seminariet tolkas till teckenspråk

45. 09:00-10:00 Konferensrum 10 
Religion i arbetslivet  
– rättigheter och skyldigheter 

Hur ser det diskrimineringsrättsliga 
skyddet för religion i arbetslivet ut? 
Vilka avvägningar görs av DO och 
domstolarna i tillämpningen av 
reglerna? Har en arbetstagare 
rätt att av religiösa skäl vägra ut-
föra vissa arbetsuppgifter? Och 
när kan en arbetsgivare begränsa 
religiös klädsel på jobbet? Ett 
seminarium med Martin Mörk, chef 
för Processenheten på DO.
Medverkande: Martin Mörk, DO.
Moderator: Eva Nikell, DO.
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen 
Seminariet tolkas till teckenspråk

»I högerextremismen 
är den traditionella 
kärnfamiljen central 
och barnafödandet 
betraktas som en 
patriotisk plikt.«
Hans Linde

Mattias Gardell
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46. 09:00-10:00 Konferensrum 11 
De mänskliga rättigheternas 
framtid i Jönköpings län 

Vilka målsättningar har länet? Hur ser 
situationen ut för invånarna? Vad krävs för att 
garantera en rättighetsbaserad utveckling? 
Seminariet handlar om de mänskliga rät-
tigheternas ställning och framtid i Jönköpings 
län. Vi offentliggör en regional analys om 
människorättssituationen och slutsatser från 
kommundialoger om samarbete på området. 
Sedan följer ett panelsamtal om ansvar och 
åtgärder för en rättighetsbaserad regional 
utveckling.
Moderator: Nisha Besara.
Arrangör: Länsstyrelsen med stöd av Region 
Jönköpings län och Jönköpings kommun 
Seminariet tolkas till teckenspråk

47. 09:00-10:00 Konferensrum 12 
Det är dags att få rätt!  
Men hur gör vi? 

Hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av 
personer med funktionsnedsättning? Juris-
terna från projekten Från snack till verkstad 
(Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikapp-
förbunden) och Lagen som verktyg (Inde-
pendent Living Institute) presenterar sina 
erfarenheter. Från snack till verkstad jobbar 
med att stärka användningen av Funktions-
rättskonventionen i Sverige och Lagen som 
verktyg med ett kompetensbygge om att driva 
diskrimineringsfall i domstol. 
Medverkande: Andrea Bondesson, Funktions-
rätt Sverige, Ola Linder, Independent Living 
Institute. 
Moderator: Susanne Berg.
Arrangör: Funktionsrätt Sverige och Indepen-
dent Living Institute 
Seminariet tolkas till teckenspråk

48. 09:00-10:00 Konferensrum 13 
Hur möter vi hoten mot kvinnors 
rättigheter? 

Starka strömningar i världen och i vårt 
samhälle vill inskränka kvinnors rättighe-
ter. Kommuner, landsting och regioner är 
avgörande aktörer i jämställdhetsarbetet. Hur 
kan de arbeta för att stärka kvinnors rättighe-
ter? Ett seminarium om att möta utmaningar 
som abortmotstånd, hedersförtryck, sexuella 
övergrepp och näthat.
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

49. 09:00-10:00 Konferensrum 14 
AI och transhumanism – ska 
även robotar ha rättigheter? 

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig 
närvaro av robotar i arbetslivet och i 
hemmet. Den gamla människan »byts 
ut« mot olika transhumana gestalter 
med artificiell intelligens och maskiner 
kan idag ersätta organ i den mänskliga 
kroppen. Hur förändrar denna utveck-
ling uppfattningen om vad en människa 
är? Behöver vi omdefiniera rättigheter 
till att omfatta även det transhumana? 
Är kontraktet av mänskliga rättigheter 
förlegat?
Medverkande: Hans Liljenström, SLU, 
Henrik Åhman, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Susanne Wigorts Yngvesson, 
Teologiska Högskolan Stockholm.
Moderator: Anna Lindman, journalist. 
Arrangör: Teologiska Högskolan Stock-
holm/Programmet Mänskliga Rättig-
heter och Demokrati, Studieförbundet 
Bilda

50. 09:00 - 10:00 Konferensrum 18 
Fair Union - hur kan facket 
bidra till Agenda 2030?

Att vara en Fair Union innebär att arbeta 
för mänskliga och fackliga rättigheter, 
och en samhällsutveckling med mindre 
klimatpåverkan. Samtal om vad Vision 
uppfyllt som Fair Union under 10 år och 
på vilka sätt facket kan bidra till målen 
inom Agenda 2030.
Medverkande: Maria Suarez, Veronica  
Magnusson, Vision. 
Arrangör: Vision 
Seminariet tolkas till teckenspråk

51. 09:00 - 10:00 Konferensrum 19 
Hur blir vi mänskliga?  

Ett samtal om människans villkor, värde 
och rättigheter i spänningen mellan 
sekulärt och religiöst. Vad är det att vara 
människa? Vad kan trons perspektiv 
tillföra ett samhälles människosyn? 
I anslutning till 500-årsjubileét efter 
Reformationen kommer särskilt fokus 
att läggas på frågan om vilket bidrag 
teologin skulle kunna ge till diskursen 
om mänskliga rättigheter.
Medverkande: Ann Aldén, Svenska 
kyrkan Jönköping, Bengt Kristensson 
Uggla, Åbo Akademi, Pär Sjöstrand, 
Svenska kyrkan Jönköping.
Arrangör: Jönköpings pastorat 
Seminariet tolkas till teckenspråk

52. 09:00-10:00 Konferensrum 17 
Gör barnkonventionen konkret  
– så rustar du din verksamhet 
Vad behöver en verksamhet göra för att vara bra 
på barnrätt? Vilka krav ställer implementerings-
processen? Med hjälp av barnrättsbarometerns 
implementeringsnycklar får du tips på vilka 
beslut som behöver fattas och hur verksamheten 
bör rustas. Genom en enkel självskattning får 
du reflektera över nästa steg i ert arbete. Under 
seminariet delar barnrättskonsulterna och 
medverkande kommuner med sig av tips och råd, 
framgångsfaktorer och fallgropar.
Medverkande: Emma Fagerstrand, Barnrätts-
konsulterna, Helena Edvinsson, Strängnäs kom-
mun, Kerstin Alksten, Sigtuna kommun.
Arrangör: Barnrättskonsulterna

53. 10:30-12:00 Hammarskjöldsalen 
Who will protect our human rights 
in the future? 

This panel will discuss how international and 
regional human rights bodies has affected and de-
veloped the concept of human rights, but also how 
these institutions are more and more challenged. 
The seminar will look at the role of the UN, its 
human rights bodies, internal capacity to respect 
human rights and the role of its most powerful 
body, the Security Council, in preventing severe 
human rights violation. 
Participants: William Pace, convener NGO 
Coalition for the ICC, Hans Corell, former UN 
Under General Secretar, Joy Ngozi Ezeilo, for-
mer UN Special Rapporteur on trafficking, Rolf 
Künnemann, Co-founder of FIAN International.
Moderator: Anna Wigenmark, Föreningen 
Ordfront.
Organizer: Föreningen Ordfront and the  
Swedish Forum for Human Rights  
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish)

54. 10:30-12:00 Rydbergsalen 
Ensamkommande barn  
försvinner - Vems ansvar? 

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige 
för att ensamkommande barn försvinner. Under 
MR-dagarna i Malmö 2016 lanserade länssty-
relserna en kartläggning om ensamkommande 
barn som försvinner i Sverige. Vad har hänt 
sedan kartläggningen lanserades? Från ord och 
kunskap i en kartläggning till konkreta arbets-
sätt för att skydda de mest utsatta barnen. Fokus 
i seminariet ligger på den nödvändiga förskjut-
ningen från myndigheters bästa till barnets 
bästa.
Medverkande: Amir Hashemi-Nik, Länssty-
relsen i Stockholms län, Åsa Göransson, Rädda 
Barnen, Daniel Johansson, Länsstyrelsen i Jön-
köpings län, Klas Hermansson, Skåne Stadsmis-
sion, Sofia Pehrsson, Länsstyrelsen i Skåne län.
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholms län
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– Initiativet att utnämna sig till en MR-stad har tagits av olika 
aktörer, till exempel företrädare för det civila samhället eller 
enskilda politiker. SKL har velat undersöka om MR-städer, eller 
snarare MR-kommuner eller regioner och landsting, är något som 
kan vara en väg att gå för att bli bättre på att respektera och främja 
mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå, säger Tyra Warf-
vinge, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. 

Vilka är kriterierna för att en kommun ska kunna kalla sig 
för MR-kommun? 

– Det finns ingen svensk standard ännu, i meningen att en 
kommun kan ansöka om att bli en MR-kommun eller utses till 
det. Den plattform med kriterier som SKL har tagit fram tillsam-
mans med bland andra Raoul Wallenberginstitutet, listar ett antal 
viktiga kännetecken. Det handlar till exempel om att se till att 
alla förtroendevalda har kunskap om och förståelse för hur de 
mänskliga rättigheterna påverkar uppdragen, att sträva efter att 
involvera alla berörda medborgare i planerings-och utvecklings-
processer, att säkerställa att underrepresenterade grupper kan 
göra sina röster hörda och att arbeta systematiskt för att säker-
ställa mänskliga rättigheter i sin verksamhet. 

Varför är det viktigt med MR-städer?
– I de spaningar vi gjort runt om i världen har vi sett att åtagan-

det kan spela en viktig roll för stadens inriktning, prioriteringar, 
samarbeten med civilsamhälle och för människors förväntningar. 
I de städer där den politiska ledningen har tagit åtagandet på 
allvar upplever städerna att de blivit mer attraktiva som arbets-
givare, som plats för företagsetableringar och att tilliten har ökat 
mellan medborgare och myndigheter.

På MR-dagarna deltar ni med ett seminarium om  
MR-kommuner, vad hoppas ni att det ska bidra med? 

– Dels vill vi berätta om vad idén med MR-kommuner handlar 
om, och låta kommunrepresentanter dela med sig av sina erfaren-
heter och ambitioner med sitt MR-arbete. Sedan vill vi förstås att 
fler ska bli intresserade av att jobba rättighetsbaserat och få med 
sig kunskap och idéer att jobba vidare med i sin egen kommun, 
landsting eller region. 

SKL:s seminarier under MR-dagarna: 

☛ 04. Svenska kommuner mot rasism och diskriminering
Tid: Torsdag 11.00-12.00

☛ 48. Hur möter vi hotet mot kvinnors rättigheter?
Tid: Fredag 09.00-10.00 

☛ 61. Vad kännetecknar en MR-kommun eller MR-region i 
Sverige?
Tid: Fredag 10:30 - 12:00

☛ 91. FN:s MR och Agenda 2030 för hållbar utveckling i kom-
muner
Tid: Fredag 16:30 - 17:30

Så kan fler kommuner  
bli MR-försvarare
Flera städer runt om i världen har utnämnt sig till MR-städer. 
Under Mänskliga Rättighetsdagarna arrangerar SKL ett semi-
narium om hur en MR-kommun eller region skulle kunna se 
ut i ett svenskt sammanhang. 

55. 10:30-12:00 Konferensrum 10 
Tillgänglighet – en förutsättning för 
mänskliga rättigheter 

FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna 
ska förverkligas genom tillgänglighet. Vilka utma-
ningar och möjligheter finns det på området? Vad 
innebär bristande tillgänglighet? Hur kan vi arbeta 
för lika rättigheter och möjligheter i arbetsliv och 
utbildning? 
Medverkande: Carolina Stiwenius, DO, Ellionor 
Triay Strömvall, BO, Jessica Dahlbäck MFD. 
Moderator: Lina Pastorek, MFD. 
Arrangör: Myndigheten för delaktighet, Diskrimi-
neringsombudsmannen, Barnombudsmannen 
Seminariet tolkas till teckenspråk

56. 10:30-12:00 Konferensrum 11 
Tillit som drivkraft i samhället

Ett interaktivt seminarium där vi tillsammans 
bygger kunskap. Efter en kort inledning från 
fem organisationer i Östergötland deltar du i ett 
medskapande samtal kring följande teman; Hur 
kan interreligiös dialog göra skillnad, Tillgänglig-
het – jämlik hälsa, Normen skaver – rätten att vara 
annorlunda, Dialog när det är komplext och Tillit i 
ett regionalt ledarskap - hur då?
Medverkande: Alma Basic, Anna Bjärkmar, Mar-
gareta Wandel, Pernilla Myrelid, Peter Hulth.
Moderator: Marie Daun, Linköpings kommun.
Arrangör: Linköpings kommun, Region Öster-
götland, Linköpings Universitet, Svenska kyrkan/
Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland

57. 10:30-12:00 Konferensrum 12 
Religious actors – trouble makers 
or champions of human rights?

A seminar on possibilities and threats against 
religious actors in an era of shrinking democratic 
space. Religion and politics are more and more 
intertwined at the same time as the democratic 
space, in many countries, is shrinking. What is the 
relation between religious actors and the political 
power?
Participants: Dr. Paul Mmbando, Evangelical 
Lutheran Church in Tanzania, Josephine Sund-
qvist, Svenska Kyrkan, Moses Monday John, Orga-
nization for Nonviolence and development South 
Sudan, Ms. Gloria Mafole,  Christian Council of 
Tanzania, Petter Jakobsson, Diakonia, Robert 
Odén, Svenska Missionsrådet.
Arrangör: Kunskapsforum religion och utveck-
ling (Diakonia, Svenska missionsrådet, Svenska 
kyrkan, PMU, Islamic Relief Sweden)
The seminar will be held in English and interpreted 
to sign language (Swedish)
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58. 10:30-12:00 Konferensrum 13 
Hur efterlevs barnkonventionen 
för utsatta EU-medborgare?

Barnkonventionen ska gälla alla barn som 
vistas i Sverige, men rättsläget för barn som 
är utsatta EU-medborgare är oklart. I brist på 
nationella riktlinjer är det kommunernas an-
svar att avgöra den praktiska tillämpningen. 
Hur säkerställs att dessa barn får tillgång till 
sina rättigheter utan diskriminering? Vilket 
uppdrag har den nationella samordnaren och 
vilka goda exempel kan vi lära från? Vilken be-
tydelse får barnkonventionen som svensk lag?
Medverkande: Karin Ödquist Drackner, UNI-
CEF Sverige, Claes Ling-Vannerus, Göteborgs 
stad.
Arrangör: UNICEF Sverige

59. 10:30-12:00 Konferensrum 14 
Mänskliga rättigheter som grund 
för offentlig verksamhet

På ett verksamhetsnära och lättbegripligt sätt 
förklaras offentliga myndigheters ansvar för 
mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet. 
Seminariet ger exempel på de mänskliga rät-
tigheter som alla offentliga verksamheter har 
ansvar för, samt specifika rättigheter som rör 
utbildning, sociala frågor, kultur, fritid, stads- 
och regionutveckling, folkhälsa och hälso- och 
sjukvården m.m. MR-ansvaret kopplas dess-
utom till FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030. 
Medverkande: Susann Swärd, Rättighetsfokus.
Arrangör: Rättighetsfokus

60. 10:30-12:00 Konferensrum 18 
Hur ska vi lyckas med  
demokrati och det mänskliga  
rättighetsuppdraget?  

Vad är innebär uppdraget för mig som tjäns-
teperson, politiker, styrelseledamot? Vad 
innebär mänskliga rättigheter för de männ-
iskor vi är till för? Vad ställer det för krav på 
oss? Vi sätter det demokratiska ledarskapet i 
fokus. Seminariet är riktat till er i som har en 
ledarfunktion inom civilsamhället, kommun, 
landsting, myndighet men även för andra 
nyfikna. Under seminariet får ni viktiga kom-
petenser för att lyckas med ett demokratiskt 
ledarskap. 
Medverkande: Anette Pettersson  
Faye, Edna Eriksson, DemokratiAkademin.
Arrangör: DemokratiAkademin 
Seminariet tolkas till teckenspråk

61. 10:30-12:00 Konferensrum 19 
Vad kännetecknar en MR-kom-
mun eller MR-region i Sverige? 

Hur kan en kommun, ett landsting eller region 
bli bättre på att jobba rättighetsbaserat? Se-
dan våren 2017 finns en plattform för mänsk-
liga rättigheter på lokal och regional nivå. Den 
är tänkt att fungera som ett utvecklingsverk-
tyg åt kommuner, landsting och regioner som 
vill bedriva ett mer systematiskt MR-arbete. 
Ta del av exempel på hur en kommun eller 
landsting kan göra för att skapa genomslag för 
mänskliga rättigheter.
Medverkande: Morten Kjaerum, Raoul Wal-
lenberginstitutet, Ulrika Dagård, Lunds kom-
mun, Vera Renberg, Piteå kommun.
Moderator: Anna Lindström, SKL. 
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

62. 10:30 - 12:00 Konferensrum 17 
Mänskliga rättigheter – var kom-
mer de ifrån och vad innebär de?

Grundkurs i mänskliga rättigheter. 
Medverkande: Benton Wolgers, Leif Ericsson, 
Föreningen Ordfront.
Arrangör: Ordfronts MR-akademi

63. 13:00-14:00 Hammarskjöldsalen
Den nationella planen mot  
rasism, liknande former av  
fientlighet och hatbrott

Regeringen har antagit en nationell hand-
lingsplan mot rasism, liknande former av 
fientlighet och hatbrott som presenteras av 
statsråd Bah Kuhnke och diskuteras med 
moderator samt paneldeltagare.
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, statsråd, 
Camilla Mollin, Kulturdepartementet.
Arrangör: Regeringskansliet 
Seminariet tolkas till teckenspråk

64. 13:00-14:00 Rydbergsalen 
Högerextremismens hot mot 
sexuella, reproduktiva rättigheter

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som 
rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättighe-
ter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det 
innefattar rätten till abort, hbtq-personers 
rättigheter, rätt till preventivmedel, samt 
sexualundervisning. Motståndet som tidigare 
främst funnits inom religiösa grupperingar 
hörs allt tydligare bland nationalister och 
högerextremister. RFSU fördjupar kunska-
pen i samtal med forskare samt diskuterar 
framtiden.
Medverkande: Hans Linde, RFSU, Ov Cristian 
Norocel, docent, politices doktor i statskun-
skap.
Arrangör: RFSU 
Seminariet tolkas till teckenspråk

65. 13:00-14:00 Konferensrum 10 
20 years of international justice 
– current challenges and the way 
ahead 

At an international conference in Rome in 
1998, the world was finally ready to agree on 
a charter for an international criminal court. 
A couple of years later, the court was up and 
running. The court is set out to try the worst 
human rights criminals and the worst crimes, 
but unless a case is referred to the court by the 
UN Security Council, only in states that have 
ratified the Rome Statute. Most cases adjudi-
cated by the court has concerned situations 
in Africa,  causing accusations of racism. 20 
years after Rome, what is the current status of 
the Court? What challenges lie ahead? 
Participants: Kirsten Meerschaert, William 
Pace, NGO Coalition for the International 
Criminal Court. 
Moderator: Anna Wigenmark, Föreningen 
Ordfront
Organizer: Föreningen Ordfront and Swedish 
Forum for Human Rights 
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish)

Alice Bah Kuhnke
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66. 13:00-14:00 Konferensrum 11 
Tillsammans för ungas egenmakt 
och organisering

Låt dig inspireras av satsningen Ungas orga-
nisering som mobiliserar för antirasism och 
feminism. Stockholms stad arbetar för att stärka 
ungas egenmakt och organisering och höja 
kunskaperna om mänskliga rättigheter. Ta del 
av röster och erfarenheter från unga deltagare, 
civilsamhällesorganisationer och Stockholms 
stads medarbetare. Seminariet lyfter fram hur 
kommuner kan utveckla arbetssätt för att stärka 
ungas organisering, motverka våld och könsste-
reotypa normer.
Medverkande: Alena Jukic, Moa Johansson, 
Tara Azizi från ungas organisering
Arrangör: Stockholms stad
Seminariet tolkas till teckenspråk

67. 13:00-14:00 Konferensrum 12 
Ekonomiskt utsatta EU-medborga-
res rätt till sjukvård i Sverige 

Under senare år har allt fler ekonomiskt utsatta 
EU-medborgare sökt sig till Sverige för att för-
sörja sig och många av dem lever i hemlöshet 
och lider av ohälsa. Trots detta har denna grupp 
endast rätt till en begränsad sjukvård i Sverige, 
vilket väcker frågor om deras rätt till hälsa. I 
detta seminarium diskuteras denna problema-
tik utifrån flera exempel med särskilt fokus på 
relationen mellan hälsa och rättigheter och hur 
de påverkar varandra. 
Medverkande: Claes Ling-Vannerus, Länssty-
relsen Stockholm, Jakob to Baben,  onkologiska 
kliniken i Jönköping, Petra Wagman, Jönköping 
University.
Moderator: Kavot Zillén, Stockholms universitet. 
Arrangör: Stockholms universitet, juridiska 
fakultet

68. 13:00-14:00 Konferensrum 13 
EU-domstolens beslut kring  
religiös klädsel

I våras kom EU-domstolens dom som gav rätt till 
de företag som valt att säga upp personal som i 
dessa fall varit muslimska kvinnor som bär slöja, 
beslutet kom som en överraskning för en del. Vad 
innebär domen för muslimska kvinnor, arbetsgi-
vare, facket? Seminariet syftar till att lyfta domen 
ur ett akademiskt och juridiskt perspektiv samt 
se hur den passar in inom rådande MR-diskurs.
Medverkande: Masoud Kamali, professor i soci-
alt arbete vid Mittuniversitetet, Maimuna Abdul-
lahi, författat rapporten Forgotten Women: the 
impact of islamophobia on Muslim women
Arrangör: Ibn Rushd Studieförbund

69. 13:00-14:00 Konferensrum 14 
Finns det glastak även i himlen? 

I svensk media beskrivs ofta trossamfund 
som en institution som motarbetar jäm-
ställdhet mellan män och kvinnor. Men stäm-
mer detta påstående och om ja - är det verk-
ligen så enkelt? Är trossamfund inte också 
en plats där kvinnor kan växa och ta plats? I 
ett unikt pilotprojekt träffas nu kvinnor med 
olika religiös bakgrund för att diskutera vad 
det innebär att vara kvinna – och ledare – på 
den religiösa arenan i Sverige. 
Medverkande: Deltagare i mentorskapspro-
grammet »Delaktig, stark och synlig.
Moderator: Hanna Gerdes.
Arrangör: Myndigheten för stöd till  
trossamfund

70. 13:00-14:00 Konferensrum 18 
Hur kan vi motverka fördomar 
genom ny teknik? 

Intolerans och rasism utgör ett växande 
hot mot de mänskliga rättigheterna. Hur 
kan vi använda oss av ny teknik och digitala 
verktyg för att istället främja mångfald och 
samexistens? Det digitala spelet APPråpå 
rasism, är en app som är utvecklad för att 
utmana fördomar och normer. Panelsamtal 
om hur appen och andra digitala lösningar 
kan användas för att stärka de mänskliga 
rättigheterna.
Medverkande: Aygül Kabaca, Mångkulturellt 
centrum, Brandon Sekkito, Föreståndare 
Ungdomsgården Lyktan, Klas Holmlund, 
Plotagon.
Moderator: Lovisa Fhager Havdelin, Te-
skedsorden.
Arrangör: Teskedsorden, Anna Lindh-stif-
telsens svenska nätverk och Mångkulturellt 
centrum i Botkyrka 
Seminariet tolkas till teckenspråk 

71. 13:00-14:00 Konferensrum 19 
Bevarande och utveckling,  
nationella minoriteters framtid 

Hur ser unga företrädare för de nationella 
minoriteterna på framtiden beträffande 
identitet, språk och kultur? Finns det någon 
motsättning mellan att bevara och utveckla?  
Medverkande: Amin Moussavi, DJ,  
Anders Sunna, konstnär och aktivist, Jenni 
Acar, programledare Noa Hermele, judiska 
folkhögskolan Paideia, Rebecka Digervall, 
tornedalsk aktivist  
Moderator: Ann-Helén 
Laestadius, journa-
list och författare. 
Arrangör: Läns-
styrelsen i 
Stockholm och 
Sametinget

72. 13:00-14:00 Konferensrum 17 
Rättighetsbaserad konflikt-
hantering

Mänskliga rättigheter kan göra stor skillnad 
om de kan omsättas i människors vardag, till 
exempel i hantering av konflikter. När kon-
flikter uppstår utsätts mänskliga rättigheter 
för extra stora påfrestningar – inte minst 
förstärks ofta ojämlika maktförhållanden. 
Genom att integrera ett rättighetsbaserat 
förhållningssätt i konflikter kan mänsklig 
värdighet säkras och konflikter hanteras på 
ett hållbart sätt.
Medverkande: Aster Boberg, Karin Ljung 
Aust.
Arrangör: Sensus studieförbund 

Ann-Helén Laestadius



MÄNSKLIGA RÄTT IGHETSDAGARNA 2017
  19 

Vill öka 
jämställdheten 
inom trossamfunden 
I många trossamfund har män de 
ledande positionerna. För att lyfta 
jämställdhetsfrågorna driver Myndig-
heten för stöd till trossamfund därför 
ett interreligiöst mentor- och ledar-
skapsprogram för kvinnor.  

– I korthet är det en viktig demokratisatsning för 
att uppmuntra fler kvinnor att ta mer ledande roller i 
en miljö som ofta är väldigt dominerad av män, säger 
Hanna Gerdes, projektledare för ledarskapsprogram-
met »Delaktig, stark och synlig«. 

Initiativet som startats av Myndigheten för stöd till 
trossamfund, syftar till att skapa dialog och en mötes-
plats för kvinnor inom olika religiösa trossamfund. 
Kvinnorna som deltar kommer under ett antal träffar 
att ses och diskutera frågor kring maktfördelning, jäm-
ställdhet och mänskliga rättigheter. De kommer även 
få konkreta verktyg för att arbeta med ledarskap och 
organisationsutveckling samt konflikthantering. 

– All förändring måste komma inifrån, det här 
programmet är ett av flera led för att stärka kvinnors 
ställning i trossamfund. Kunskap kring lagstiftning, 
rättigheter, makt och hur man driver förändringsarbete 
är en viktig grundplåt för att kunna stärka kvinnors 
ställning, säger Hanna Gerdes. 

Ert seminarium under MR-dagarna heter »Finns det 
glastak även i himlen?«, vad syftar frågan på? 

– Det är ett samtal om vilka utmaningar som finns 
gällande jämställdhet i olika trossamfund och likheter 
och skillnader med hur det ser ut i samhället i övrigt. 
Framförallt är det ett samtal där personer som själva 
arbetar aktivt med dessa frågor i samfund får dela sin 
bild, såväl svårigheter som framgångar. 

☛ 69. Finns det glastak även i himlen
Tid:  Fredag 13:00 - 14:00

Hanna Gerdes
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73. 14:30-16:00 Hammarskjöldsalen 
How to work with  
Human Rights in the EU 

A hands on and experience-based presen-
tation on how to work with and for human 
rights at the European Parliament and at 
EU level.
Participants: Alfiaz Vaiya, ARDI, Soraya 
Post, Europaparlamentet, Thomas Hamm-
berg, former Commissioner for Human 
Rights. 
Organaizer: ARDI,  European Parliament 
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish)
 

74. 14:30-16:00 Rydbergsalen 
Yttrandefriheten i dagens  
digitala mediekultur 

Möjligheterna att yttra sig fritt i ord och bild har aldrig varit 
större. Offentligheten har demokratiserats med stor potential 
för en vital samhällsdebatt. Men problem uppstår om yttran-
defrihetens gränser. Det gemensamma samtalet blir allt mer 
trängt med ökade kunskaps- och deltagandeklyftor. Det är svårt 
att se var gränsen går mellan privat och offentligt, när åsikter 
övergår till hat och kränkningar eller vad som är sant eller 
falskt.
Medverkande: Sari Kouvo, Göteborgs universitet, Representan-
ter från media
Moderator: Maria Edström, Göteborgs universitet
Arrangör: Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

75. 14:30-16:00 Konferensrum 10 
Human rights beyond borders

Land grabbing in Etiopia. Child labor in Pakistan. Accidents 
with deadly outcome in textile factories in Bangladesh. Oil 
spill in the Amazon. Who is responsible? How do we regulate 
transnational companies? What do the conventions on human 
rights say? How can we use human rights to deal with global 
challenges? Welcome to this workshop on states extraterritorial 
obligations- human rights beyond borders! You´re welcome to 
bring your own case.
Participants: Rolf Künnemann, Rebecka Jalvemyr, FIAN  
International. 
Organizer: FIAN Sverige 
The seminar will be held in English and interpreted to sign  
language (Swedish)

76. 14:30-16:00 Konferensrum 11 
Hotad kultur? Hot, trakasserier och våld mot 
konstnärer och författare i Sverige

Ett panelsamtal där representanter från Reportrar utan gränser 
och Myndigheten för kulturanalys medverkar. 
Medverkande: Gunnar Myrberg, Myndigheten för Kulturanalys, 
Lars Gunnar Erlandsson, Reportrar utan gränser.
Moderator: Lotta Schüllerqvist, journalist. 
Arrangör: Kultur och utveckling Region Jönköpings län 
Seminariet tolkas till teckenspråk

FO
TO

: S
Ö

R
E

N
 A

N
D

E
R

SS
O

N

Soraya Post

FO
TO

: E
V

E
LI

N
A

  
R

Ö
N

N
B

Ä
C

K



20  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA 201720  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA 201

FREDAGFREDAG

77. 14:30-16:00 Konferensrum 12 
My body - My right 

How can faith be a driving force when working 
for youth’s sexual and reproductive rights? 
Church of Sweden’s partner organisations in 
Tanzania share their experience and discuss 
with researchers, decision makers and policy 
experts important lessons learnt from, and 
the role of religious norms and beliefs, religi-
ous actors and Sweden in, the global fight for 
youth’s sexual and reproductive rights.
Participants: Dr Paul Mmbando, Evangeli-
cal Lutheran Church in Tanzania, Lennart 
Hjelmåker, Sweden’s Ambassador for Global 
Health, Linnéa Engström, Member of Euro-
pean Parliament, Gloria Mafole, Christian 
Council of Tanzania , Susanne Strömdal, 
Karolinska Institute
Moderator: Josephine Sundqvist, Church of 
Sweden
Organizer: Church of Sweden
The seminar will be held in English

78. 14:30-16:00 Konferensrum 13 
South Sudan  
– what can be done?
 
How do we conduct humanitarian opera-
tions, work for human rights and sustainable 
development when both the democratic and 
practical space is severely limited? How do 
local actors manage to operate within the 
existing small space? A panel discussion about 
the grave situation in South Sudan,that conti-
nuously needs international attention.
Participants: Daniel Zetterlund, International 
Aid Services, Moses Monday John, Organi-
sation for Nonviolence and Development, 
Viktoria Enström, Swedish Fellowship of 
Reconciliation.
Moderator: Anders Malmstigen, Swedish 
Mission Council.
Organizer: Svenska missionsrådet och Kristna 
Fredsrörelsen 
The seminar will be held in English

79. 14:30-16:00 Konferensrum 14 
Religionsdialog i praktiken  
– exempel från Malmö och  
Jönköping 

Hur har kristna och muslimska trossamfund 
arbetat tillsammans för att skapa en gemen-
sam dialog? Vilken betydelse har religions-
dialog haft i arbetet med inkludering och i att 
bygga broar? Vad har dialogen bidragit med 
för att skapa en trygg och bra uppväxtmiljö för 
barn och ungdomar? Genom ett panelsamtal 
delar deltagarna med sig av sina erfarenheter, 
och ger konkreta exempel, från religionsdia-
log i praktiken i Jönköpings kommun och i 
Malmö.
Medverkande: Ida Wreland, Fryshuset, Ma-
sooma Taqisdotter Virani, Shia Muslim Jön-
köping, Peter Magnusson, Råslätts försam-
lingsgemenskap, Salmir Nasic, Jönköpings 
Muslimska råd.
Moderator: Erik Lindfelt, frilansjournalist. 
Arrangör: Jönköpings kommun i samarbete 
med olika trossamfund och Fryshuset i Malmö 
Seminariet tolkas till teckenspråk

80. 14:30-16:00 Konferensrum 18 
Naturskydd, urfolksrättigheter 
och exploateringsnäringen – (o)
förenliga intressen?  

Vad säger juridiken, vad finns det för vägar 
framåt? Samiska företrädare, Naturskydds-
föreningen och Civil Rights Defenders berät-
tar om sitt arbete för samers egenmakt och 
möjlighet att påverka sin framtid och miljö. 
Arrangör: Civil Rights Defenders 
Seminariet tolkas till teckenspråk 

81. 14:30-16:00 Konferensrum 19 
Träna Civilkurage- tekniker i att 
ingripa 

Vardagens civilkurage bjuder in till praktisk 
civilkurageträning! Vi tränar tekniker i hur 
en kan ingripa när olika typer av förtryck och 
diskriminering pågår i vår vardag. Går det att 
transformera ett pågående förtryck till jämlik-
het? Vi tränar flera olika typer av ingripan-
detekniker och fokuserar på hur små detaljer 
kan göra stor skillnad. Träning ger färdighet! 
Öva på att bli en aktiv medskapare av det 
samhälle du vill ha.
Medverkande: Vardagens civilkurage
Arrangör: Vardagens civilkurage

82. 14:30 - 16:00 Konferensrum 17 
Vad är demokrati och hur går en 
demokratisk process till?

Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sam-
manhang som många berörs av. När bör den 
processen vara demokratisk? Denna work-
shop ger en förståelse och gemensam defini-
tion av vad demokrati är, vad det kan vara, 
hur mänskliga rättigheter är kopplade till 
demokratin och hur en demokratisk process 
kan gå till.
Medverkande: Anette Pettersson Faye, Demo-
kratiAkademin
Arrangör: DemokratiAkademin

83. 16:30-17:30 Hammarskjöldsalen
Anti-Corruption and  
Human Rights

It is today widely recognized that there is a 
clear relationship between corruption and the 
enjoyment of human rights and that corrup-
tion is one of the biggest impediments locally 
and globally, not only for the realisation of 
human rights but for the sustainable develop-
ment agenda as well.
Participants: Thuli Madonsela, former public 
prosecutor of Souht Africa.
Organizer: Raoul Wallenberg Institute
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish) 

84. 16:30-17:30 Rydbergsalen 
EU:s gemensamma flykting -
politik – för vem?

Diskussionen om en gemensam flykting-
politik för EU har förts i flera år men hittills 
resulterat i väldigt lite. Varför behövs en ge-
mensam politik på området? Finns det någon 
möjlighet att enas om en gemensam syn – och 
för vem tas den i så fall fram, staterna eller 
flyktingarna?
Medverkande: Madelaine Seidlitz, Amnesty 
International Sweden, Malin Björk, EU-par-
lamentariker (V).  
Moderator: Anna Wigenmark, Föreningen 
Ordfront. 
Arrangör: Föreningen Ordfront och Mänsk-
liga Rättighetsdagarna
Seminariet tolkas till teckenspråk
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85. 16:30-17:30 Konferensrum 10 
Det krympande demokratiska 
utrymmet och utvecklingssamar-
betets roll 

Sida överlämnade i mars i år en skrivelse till 
regeringen med förslag på hur utvecklings-
samarbetet mer effektivt skulle kunna bidra 
till att motverka de senaste årens krympande 
demokratiska utrymme. Under seminariet 
presenterar och diskuterar Sida sina förslag.
Medverkande: Per Nordlund, Lead Policy Spe-
cialist Democracy and Human Rights, Karin 
Fällman, Senior Policy Specialist Civil Society. 
Arrangör: Sida

86. 16:30-17:30 Konferensrum 11 
Rättighetsreportrarna – unga 
granskar skolan utifrån FN:s 
barnkonvention

Kom och ta del av Rättighetsreportrarna, 
ett upplevelsebaserat digitalt läromedel och 
spel om mänskliga rättigheter som stärker 
ungas förutsättningar att uppmärksamma 
rättighetskränkningar och utkräva ansvar. 
Spelet har ett journalistiskt tema. I rollen 
som rättighetsreportrar får eleverna granska 
MR-situationen i skolan och närmiljön och ha 
dialog med skyldighetsbärare om resultaten. I 
seminariet ger vi exempel på hur granskning-
arna kan se ut.
Arrangör: Rättighetsreportrarnas projekt-
parter 
Seminariet tolkas till teckenspråk

87. 16:30-17:30 Konferensrum 12
Från kritik till statistik: FN:s 
rekommendationer på regional 
nivå

FN-kommittéernas rekommendationer är 
viktiga hjälpmedel för att nå full respekt för 
mänskliga rättigheter i Sverige. De beskriver 
vad som fungerar bra, men också vad som 
måste åtgärdas. Under seminariet följer vi 
upp FN-kommittéernas kritik till Sverige med 
offentlig statistik och annan fakta om förhål-
landen på regional nivå. Företrädare från 
regeringen, länsstyrelserna och kommunal 
sektor diskuterar hur vi kan använda oss av 
kritiken och statistiken.
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, Kultur- och 
demokratiminister, Tobias Rahm, Läns-
styrelserna, Företrädare kommunal sektor, 
Företrädare länsstyrelserna.
Arrangör: Länsstyrelsernas samordnings- och 
utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter
Seminariet tolkas till teckenspråk

88. 16:30-17:30 Konferensrum 13 
Modell för framtiden – medska-
pande processer för delaktighet  

Medskapande processer för delaktighet är 
en förutsättning för ett rättighetsbaserat 
arbetssätt. Panelen kommer att presentera 
två olika medskapande arbetssätt i Göteborgs 
stad – framtagandet av stadens hbtq-plan och 
reglementet för stadens råd för den nationella 
minoriteten romer. Tillsammans kommer 
exemplen belysa vikten av, men även svårighe-
terna med, medskapande processer.
Medverkande: Helen Arfvidsson.
Arrangör: Göteborgs stad

89. 16:30-17:30 Konferensrum 14
The endtimes of  
Swedish drug policy? 

Human rights, social exclusion and a ‘drug 
free society’ Sweden has long championed 
human rights internationally. Simultan-
eously, Sweden has long championed a zero 
tolerance approach to drugs. It is increasingly 
clear that these positions are incompatible. 
Globally this vision has produced systematic 
abuses. Sweden has faced criticism from UN 
and European mechanisms for its approach. 
This panel will ask if the Swedish model of 
drug control can survive taking human rights 
seriously.
Participants: Frida Petersson, University of 
Gothenburg, Jonna Sohlmér, Social work stu-
dent, Mikaela Hildebrand, Editor of Dogmer 
som dödar - vägval för svensk narkotikapolitik.
Moderator: Damon Barrett, University of 
Essex.
Organizer: Samhällsvetenskaplig fakultet, 
Göteborgs universitet; Stockholm Centre for 
International Law; Justice International Cen-
tre on Human Rights and Drug Policy (Human 
Rights Centre, University of Essex) 
The seminar will be held in English

90. 16:30-17:30 Konferensrum 18 
Hur ser FN på Sveriges arbete 
mot rasism? 

Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?
Under 2018 förhörs Sverige av FN om sina 
åtaganden enligt den internationella kon-
ventionen mot rasism, ICERD. Personer med 
utländsk bakgrund har svårare att få sina 
mänskliga rättigheter uppfyllda än majoritets-
befolkningen och riskerar i större utsträck-
ning att drabbas av hatbrott och utanförskap. 
Hur rimmar detta med konventionen mot 
rasism som Sverige åtagit sig att följa sedan 
drygt 40 år och hur skapar vi ett mänskligare 
Sverige?
Arrangör: FN-förbundet

91. 16:30-17:30 Konferensrum 19 
MR och Agenda 2030 för  
hållbar utveckling i kommuner

Seminariet presenterar två goda exempel på 
hur svenska kommuner använder sig av MR 
och Agenda 2030 som utgångspunkter i sitt 
arbete för hållbar utveckling. Alingsås kom-
mun har tagit fram sociala styrindikatorer 
som inkluderas i en årlig social hållbarhets-
analys som utgår från grundläggande MR. 
Umeå kommun har utvecklat ett analysstöd 
för att stärka verksamheterna i deras MR-
arbete. Jämställdhet är ett område som kom-
munen arbetar systematiskt med.
Medverkande: Cathrin Alenskär, Umeå kom-
mun, Charlott Klug, Alingsås kommun, Linda 
Gustafsson, Umeå kommun. 
Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

92. 16:30 - 17:30 Konferensrum 17 
Företag och mänskliga  
rättigheter

Grundkurs i företags ansvar för mänskliga 
rättigheter.
Arrangör: Ordfronts MR-akademi

93. 17:40 - 18:10 Hammarskjöldsalen
The future of LGBTI rights 

Queer Youth Uganda is a LGBTI youth orga-
nization that promotes and protects the rights 
of LGBTI youth in Uganda. Facing huge dif-
ficulties such as human rights violations, hate 
crimes and draconian laws the organization 
bravely challenges a homophobic society.  
Speaker: Samuel Opio, secretary general 
Queer Youth Uganda. 
Organizer: Swedish Forum for Human Rights
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish) 

Thuli Madonsela



Flyktingvågen på hösten 2015 blev en vänd-
punkt för Sara Edvardson Ehrnborg och Helena 
Lindroos. De arbetade båda med ensamkom-
mande barn och unga, Helena som socialhandle-
dare på ett boende och Sara som gymnasielärare 
och samordnare för nyanlända. De nya tillfälliga 
asyllagarna och en allt hårdare asylpolitik fick 
stora konsekvenser för de barn och unga de 
mötte i sitt arbete. 

– Vi såg på nära håll att de blev behandlade på 
ett rättsosäkert och inhumant sätt av stat och 
myndigheter. Att vara i relation med barn och 
unga som blir godtyckligt uppskrivna i ålder, 
som blir flyttade på, som inte får sina rättigheter 
tillgodosedda, just detta är så outhärdligt svårt 
att vi bara var tvungna att göra något, säger Sara 
Edvardson Ehrnborg. 

Vi såg hur de blev 
behandlade på ett 
inhumant sätt«
Rörelsen »Vi står inte ut« bildades ur en 
frustration över hur ensamkommande 
barn och unga behandlas. På bara några 
månader fick initiativet flera tusen med-
lemmar och nu arbetar man för att bilda 
opinion och förändra situationen. 

De startade initiativet »Vi står inte 
ut« på Facebook som på bara någ-
ra månader fick flera tusen föl-
jare och i dag har rörelsen drygt 
8500 medlemmar bestående av 
professionella och volontärer 
som på ett eller annat sätt möter 
asylsökande ensamkommande 
barn. Målet är att bedriva opinion 
och att ensamkommande unga 
ska garanteras en rättssäker 
utredning och bedömning av 
sina ärenden. 

– Vi vill förändra retoriken kring ensam-
kommande, få upp frågan om ensamkom-
mande i media och använda lobbying för att 
påverka politiker. 

På årets MR-dagar arrangerar 
ni en programpunkt, vad ska 

den handla om? 
– Vi ska prata om situationen 

för ensamkommande, hur den 
var tidigare, hur den är just nu 
och vad vi vill ska ske. Vi ska 

prata om vår egen organisering 
och erfarenheter vi har fått kring 

vårt arbete. 

☛ 108.  Ensamkommande barns  
och ungas rätt till ett liv i säkerhet  
och trygghet
Tid: 14:30-15:30 Rydbergsalen 
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94. 10:00-11:00 Hammarskjöldsalen
The Future of Human Rights 

What does the future of human rights entail? 
Are human rights being pushed back by gro-
wing racism and nationalism and shrinking 
democratic space? Or are human rights on 
the contrary growing stronger as activists and 
human rights advocates around the world 
organize in resistance and political activism? 
Listen to three human right defenders give 
their view on some of the major challenges 
and solutions that lies ahead. 
Organizer: Swedish Forum for Human Rights  
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish)

95. 11:30-12:30 Hammarskjöldsalen
See you in court Trump! 

As soon as Donald Trump was elected US pre-
sident, national human rights organizations 
such as the ACLU and Center for Consti-
tutional Rights, made it very clear that any 
attempts from the new president to violate 
the US constitution will be followed by a law 
suit. Before the president’s first 100 days were 
over, a number of law suits were already filed, 
and the first attempt of a Muslim Ban was 
quashed. This seminar presents how CSO:s 
has, until now, managed to stop the presiden-
tial power from abusing civil rights.
Participants: Steven Watt, ACLU, Anna  
Wigenmark, Föreningen Ordfront.  
Organizer: Föreningen Ordfront and Swedish 
Forum for Human Rights  
The seminar will be held in English and  
interpreted to sign language (Swedish)

96. 11:30-12:30 Rydbergsalen 
Minifilmfestival med ensamkom-
mandes egenproducerade filmer

I ett projekt på HVB-boenden har asylsö-
kande ensamkommande i åldern 15–18 gjort 
filmer utifrån sina erfarenheter. Med en iPad, 
en mikrofon och ett stativ har de berättat 
historier om att vara på flykt, mobbing, brus-
ten kärlek, om att komma till ett boende och 
mycket mer. I en minifilmfestival får du se ett 
antal starka, roliga, otroliga filmer som ifrå-
gasätter, väcker debatt och berör – samt möta 
några av de unga regissörerna i samtal.
Medverkande: Åsa Jonsson-Sköld, Jönkö-
pings kommun, Dan Ahnberg, Studieför-
bundet Bilda Sydöst, Martin Klevegård, 
Studieförbundet Bilda, Morteza Alisadeh, 
Filmskapare, Mustafa Rezai, Gholan Sahki 
Mohamadi.
Arrangör: Studieförbundet Bilda

97. 11:30-12:30 Konferensrum 10 
Human rights in the  
orphanage industry? 

Why do we find it acceptable to place children 
within institutions in some countries, but 
not in others? What role do Swedish tourists, 
donors and volunteers play as the number of 
orphanages increases? According to UN Com-
mittee on the Rights of the Child, institutional 
placement of children should be the last re-
sort. This seminar will discuss the consequen-
ces of orphanages and how good intentions 
can contribute to increased vulnerability of 
children.
Participants: Anna Ekstedt, County Adminis-
trative Board of Stockholm, Britta Holmberg, 
Childhood, Peter Toftgård, Erikshjälpen, 
Representative from partner organisation. 
Organizer: Erikshjälpen, Childhood and  
Länsstyrelsen i Stockholms län 
The seminar will be held in English

98. 11:30-12:30 Konferensrum 11 
Ja, mens är en facklig fråga! 

Mens utgör för hälften av världens befolk-
ning ett hinder och förtryck i arbetslivet och 
är därmed en facklig fråga. Vision driver på 
för att lyfta det tabu som finns och förändra 
situationen internationellt. Panelsamtal kring 
allas rätt i arbetslivet.
Medverkande: Anna Dahlqvist, författare,  
Åsa Åbom, Vision, Hedvig Schylander, univer-
sitetsstudent. 
Arrangör: Vision 
Seminariet tolkas till teckenspråk

99. 11:30-12:30 Konferensrum 12 
Scriptural Reasoning – inter- 
religiösa samtal som grogrund 
för mänskliga rättigheter? 

De mänskliga rättigheterna inkluderar rätten 
till religionsfrihet. I en värld där många olika 
religiösa traditioner ska dela – och kanske 
även konkurrera om – utrymme i det offent-
liga, är det viktigt med verktyg som möjliggör 
samtal mellan de religiösa traditionerna.
Medverkande: Hasnain Govani, Myndigheten 
för stöd till trossamfund.
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossam-
fund
Seminariet tolkas till teckenspråk

100. 11.30-12.30 Konferensrum 13
Climate Migration

In an era of climate change, disasters are the 
new normal. This panel discusses migration 
as both a consequence of climate change and 
as an effective adaptation strategy to it. It con-
siders what kinds of measures are being taken, 
and asks what role human rights thinking 
plays in the response. 
Organizer: Raoul Wallenberg Institute 
This seminar will be held in English

101. 13.00-14.00 Hammarskjöldsalen
Gemensam agenda för hållbar 
utveckling – vad är nästa steg? 

2015 antog världens stats- och regeringsche-
fer Agenda 2030 med 17 universella mål för 
att uppnå hållbar global utveckling. Vilka är 
de stora utmaningarna för att uppnå målen 
i Sverige och globalt? Vad blir nästa steg? 
Vilken roll kommer civilsamhället spela för 
implementeringen av agendan? Och vilka för-
ändringar skulle vi behöva göra i vår vardag, i 
skolan, på arbetsplatsen för att målen ska vara 
möjliga att nå? 
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna
Seminariet tolkas till teckenspråk

102. 13:00-14:00 Rydbergsalen 
Mänskliga rättigheter, islamofobi 
och religionsfrihet

Islamofobin tilltar i europeiska samhällen. 
Islam beskrivs då som ett hot mot europeiska 
värden och kultur. Inte sällan används retorik 
av mänskliga rättigheter för att rasifiera just 
muslimer som antas ha »andra värderingar«. 
Europadomstolen har nyligen beslutat att 
arbetsgivare kan begränsa religionsfriheten, 
ett beslut som många befarar främst kommer 
drabba muslimer. Vad innebär dessa trender för 
tolkning och skydd av mänskliga rättigheter?
Medverkande: Mattias Gardell och Teresa 
Callewaert, Uppsala Universitet. 
Moderator: Jenny Ehnberg, Uppsala Univer-
sitet.  
Arrangör: Teologiska institutionen, Uppsala 
Universitet 
Seminariet tolkas till teckenspråk 

103. 13:00 - 14:00 Konferensrum 10 
Kulturinsatser för asylsökande 
och nyanlända i Jönköpings län 

I maj 2016 inledde Kultur och Utveckling 
vid Region Jönköpings län projektet »Kul-
turinsatser för asylsökande och nyanlända«. 
Projektet är till för att främja integration och 
kulturella möten i länet, bland annat genom 
projektstöd, aktiviteter, nätverksbyggande 
och samverkan inom kulturområdet. Just 
nu pågår 28 olika projekt i länet inom musik, 
textil, dans, cirkus, film, litteratur.
Medverkande: Julia Sandwall, Region  
Jönköpings Län.
Arrangör: Kultur och Utveckling
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I din bok »Bara lite blod – ett reportage om mens och 
makt«, beskriver du menstruation som ett globalt skam-
tecken, varför då?

– För att var du än vänder dig i världen är mens förknippat 
med skam och tystnad. Det kan vara i olika grad och givetvis 
skilja sig mellan individer men skammen finns där. Mens om-
gärdas av en mängd regler som jag kallar »mensetikett« som 
bland annat innebär att blodfläckar inte ska synas, mensskydd 
ska gömmas och det ska inte pratas öppet om mens. 

Varför är mens en facklig fråga?
– För att kunna hantera mens på en arbetsplats krävs rätt 

förutsättningar. Det behövs toaletter, vatten att tvätta sig med, 
någonstans att slänga mensskydd. Det är viktigt att kunna gå 
på rast för att byta mensskydd. Allt det är långtifrån en själv-
klarhet vilket betyder att runtom i världen tvingas människor 
vara hemma från jobbet för att de inte kan hantera mensen 
på jobbet. Och som en följd av skammen och tystnaden är det 
svårt att ens prata om frågan och ställa krav på förändring. 

Hur kan man från fackligt håll arbeta för att driva på för 
en förändring och lyfta de tabun som finns kring mens? 

– Jag tror att det är viktigt att titta på de materiella förut-
sättningarna. Vad behövs? Att fråga de som har mens vilka 
problem de stöter på och att formulera menshantering som en 
rättighetsfråga. Det här handlar om diskriminering.

☛ 98. Ja, mens är en facklig fråga!
Tid: Lördag 11 november 11:30 - 12:30 
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104. 13:00-14:00 Konferensrum 11 
Women, Peace and Security 
in Turkey 

Together with Turkish and Kurdish 
feminist organisations, Operation 1325 
strives for gender equality within peace 
and security work in Turkey. By building 
capacity and raising awareness through 
media about the UN Security Council 
Resolution 1325 on women, peace and 
security, together they aim for an imple-
mentation of the resolution.
Participants: Journalist from Gazete 
Sujin.
Moderator: Charlotte Lind, Operation 
1325.
Organizer: Operation 1325 
The seminar will be held in English

105. 13:00-14:00 Konferensrum 12 
Med Bibeln och Koranen mot 
könsbaserat våld 

Kan Bibeln och Koranen bidra till 
mänskliga rättigheter och jämställdhet? 
Eller är religiösa texter och normer mest 
ett problem? Välkommen till ett prak-
tiskt seminarium om hur man kan an-
vända religiösa texter som medel för att 
belysa och bearbeta frågor som rör MR 
och jämställdhet, med specifikt fokus på 
könsbaserat våld. Dela dina erfarheter 
oavsett om de är från Huskvarna eller 
Harare!
Medverkande: Eva Palmqvist, Eriks-
hjälpen, Robert Odén, Svenska mis-
sionsrådet, Företrädare från Jönköpings 
kommun, Hasnain Govani, Myndigheten 
för stöd till trossamfund. 
Arrangör: Svenska missionsrådet

106. 13:00-14:00 Konferensrum 13
Fredsutbildning – bli en  
MR-kämpe!

För att de mänskliga rättigheterna ska få 
en ljus framtid krävs aktiva världsmed-
borgare som tar ställning för dem. I det 
här seminariet får du smaka på freds-
utbildning – CISV Swedens svar på det 
behovet. Känn på pedagogiken bakom 
CISVs byggande av unga människo-
rättskämpar och inspireras till handling 
för en fredligare värld i en interaktiv 
fredsutbildande aktivitet. Du får också 
veta mer om CISVs verksamhet och hur 
du kan engagera dig.
Medverkande: Nour Askary, Sissela 
Sjögren, Viktor Sundt.
Arrangör: CISV Sweden

Mens en facklig kamp
För många kvinnor innebär mens ett hin-
der i arbetslivet. Anna Dahlqvist, författare 
och journalist, deltar i ett seminarium 
som fackförbundet Vision anordnar, om 
varför mens är en facklig fråga. 

»Mens  omgärdas  av  en  mängd  
regler  som  jag  kallar  mensetikett«
 Anna Dahlqvist

107. 14:30-15:30 
Hammarskjöldsalen 
Violence against women

Women all over the world are 
exposed to violence every day, such 
as domestic violence, violence in 
conflicts and wars, sexual violence 
and other physical or psychologi-
cal abuse. How do we work to stop 
violence against women and what 
challenges are there? Who are the 
perpetrators and how can their 
behavior be changed? 
Participants: Joy Ngozi Ezeilo, 
University of Nigeria, former UN 
Special Rapporteur on trafficking.
Organizer: Swedish Forum for  
Human Rights
The seminar will be held in English 
and interpreted to sign language 
(Swedish)

108. 14:30-15:30 Rydbergsalen 
Ensamkommande barn 
och ungas rätt till ett liv  
i säkerhet och trygghet  

Ensamkommande barn och unga 
kom på flykt till Sverige, många 
under hösten 2015 och våren 2016. 
De var barn med skyddsbehov när de 
kom och ville, som alla barn, få ett liv 
i trygghet och säkerhet, gå i skolan, 
skapa en framtid, spela fotboll, få 
kompisar och bidra till vårt samhäl-
les utveckling. Men - vad hände? 
Den här föreläsningen kommer att 
handla om ensamkommande barn 
och ungas situation samt vi som 
mötte dem, då, nu och framåt. 
Medverkande: Sara Edvardson 
Ehrnborg, Vistårinteut.
Arrangör: Vistårinteut

109. 14:30-15:30 
Konferensrum 10 
Sanctioned torture in the 
name of fighting terrorism

After the terrorist attack on Septem-
ber 11 2001, the US administration 
declared a war against terrorism. 
Methods of interrogation proscribed 
by international law was not only 
used but sanctioned politically. As 
of yet, very few torturers have been 
prosecuted and only foot-soldiers. 
Those who were tortured have never 
had a day in court – all attempts to 
suit have been quashed with refe-
rence to national security. In 2015 
the first law suit finally managed to 
find its way into the US court system 
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when ACLU suited two CIA-contracted 
psychologists who had performed 
torture-like experiments on inmates. 
This seminar presents the ACLU´s fight 
for justice for torture victims. 
Participants: Steven Watt, ACLU. 
Moderator: Anna Wigenmark, Fören-
ingen Ordfront. 
Organizer: Föreningen Ordfront and 
Swedish Forum for Human Rights. 
The seminar will be held in English and 
interpreted to sign language (Swedish)

110. 14:30-15:30 Konferensrum 11 
Etnisk profilering – ett uttryck 
för rasism eller en effektiv 
metod i brottsbekämpning?

Efter REVA-projektet har etnisk profile-
ring mer eller mindre avfärdats som en 
polisiär metod. Samtidigt ställs det allt 
mer högljudda krav på polisen att effek-
tivisera sitt arbete, inte minst med inre 
utlänningskontroller. Så var står polisen 
idag? Är etnisk profilering en etablerad 
och reglerad metod i polisens arbete? 
Hur tänker polisen, är den nödvändig? 
Vad säger lagen och hur gör man i andra 
länder? Presentation av pågående studie 
vid Stockholms universitet om etnisk 
profilering.
Medverkande: Diana Nyman, Natio-
nell sakkunnig i romska frågor, Fatima 
Doubakil, Muslimska Mänskliga Rät-
tighetskommittén, Katri Linna, Civil 
Rights Defenders, Leandro Mulinari, 
Stockholms universitet.
Arrangör: Civil Rights Defenders 
Seminariet tolkas till teckenspråk 

111. 14:30-15:30 Konferensrum 12 
En idrottsförening för alla 

Hur kan vi skapa en förening för alla? 
Idrotten har tagit ett omtag för att få in 
fler in i idrottsrörelsen och beslutat om 
ett nytt strategiarbete. Strategi 2025 
innebär: så många – så länge–, så bra 
som möjligt. I det arbetet är inklude-
ring- och mångfald en stor pusselbit. 
Under passet kommer vi få lyssna på 
exempel ifrån idrottsföreningar som 
har skapat förutsättningar och lyckats 
öppna upp sin verksamhet för fler. 
Medverkande: Rasmus Ax, Smålands-
idrotten.
Arrangör: Smålandsidrotten

112. 14:30-15:30 Konferensrum 13
Religion och HBTQ

Genom historien har religionen 
utnyttjats som ett sätt att begränsa, 
osynliggöra och kränka HBTQ-personer 
på olika sätt. Även om tydligt avstånd 
tas från hat, hot och diskriminering av 
människor på grund av deras sexualitet, 
menar ändå många, även progressiva 
röster inom de stora världsreligionerna, 
att homosexualitet är en synd. Hur kan 
religionernas syn på synd vara kompati-
bel med HBTQ-personers lika värde och 
möjlighet att åtnjuta sina rättigheter? 
Går det att skilja synden från individen 
och därmed förhindra förtryck?
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna

113. 16:00-17:00 
Hammarskjöldsalen
Avslutning med  
barnkören Nova

I denna föreställning lyfter vi in tankar 
kring Mänskliga Rättigheter som barnen 
själva får redovisa. Dan Bornemark, som 
själv är med i programmet, har tillsam-
mans med Gullan Bornemark, skrivit 
text och musik som många känner igen 
från albumet »Jorden Runt«. Tillsam-
mans med Huskvarna Musikklasser, 
Mullsjö Kulturskola och Bäckadalsgym-
nasiet sätter kören Nova upp en fartfylld 
föreställning med sång, dans och musik 
där vi blandar lekfullhet med allvar.
Medverkande: Edward Eklöf, Svenska 
Kyrkan i Jönköping.
Arrangör: Barnkören Nova 
Seminariet tolkas till teckenspråk

Diana Nyman
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Tillhör du en av dem som i din ungdom ägnade många 
timmar åt din idrott? Då känner du kanske igen dig 
i att ju äldre du blev desto mer resultatinriktad och 
intensiv blev träningen. Svenska Riksidrottsförbundet 
menar att idrotten har haft ett problematiskt fokus på 
att hitta talanger, vilket har lett fram till att barn och 
unga inte själva har fått sätta sin ambitionsnivå. Något 
som istället har inneburit att många valt att sluta. 

–Om idrotten ska vara en plats där alla känner sig 
välkomna behöver vi också göra en resa mot inklude-
ring av grupper som i dagens samhälle inte ses som en 
norm. Det gäller främst alla diskrimineringsgrunder, 
men också ekonomiska trösklar och tillgängligheten 
till idrott oavsett vart man bor i landet, säger Ras-
mus Ax, idrottskonsulent på Smålandsidrotten, som 
arbetar lokalt med frågan om mångfaldsarbete inom 
idrottsrörelsen. 

I nuläget har många föreningar svårt att rekrytera 
nya medlemmar efter 11-års åldern och det sker däref-
ter ett succesivt medlemstapp. För att komma tillrätta 
med det har därför idrottssverige antagit en strategi 
som innebär att idrotten år 2025 ska vara mer inklu-
derande där ambitionsnivå och mål med träningen ska 
anpassas efter individuella förutsättningar.

– All idrott behöver inte ha något tävlingssyfte, 
utan man kan leka, spela och utöva idrott utan att det 
behövs göras strukturerat eller i tävlingsform, säger 
Rasmus Ax. 

Hur kan man som idrottsförening göra för att fler 
ska känna sig välkomna? 

– Främst att titta på sin värdegrund. Vad säger den? 
Är vår förening verkligen öppen för alla? Sen finns 
det många insatser man kan göra som förening. Bland 
annat se över sina medlemskostnader eller att erbjuda 
spontanare och friare möjligheter till idrott.

☛ 111. En idrottsförening för alla 
Tid: Lördag 11 november 14:30 - 15:30

Idrotten ska bli mer inkluderande. 
Genom en ny strategi med mång-
faldsarbete och sänkta trösklar som 
ledord är förhoppningen att fler ska 
vilja idrotta och att göra det högt 
upp i åldern. 

Rasmus Ax

Krafttag för 
sänkta trösklar 
inom idrotten

Fatima Doubakil
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Svår kamp 
för mänskliga rättigheter i Uganda 

– Det är tufft, väldigt tufft. Att hitta min 
plats i samhället är en ständigt pågående 
kamp eftersom jag betraktas som annorlunda 
och som en skam, säger han. 

Samuel Opio är generalsekreterare för orga-
nisationen Queer Youth Uganda vars mål är 
att främja situationen för hbtqi-ungdomar 
i landet och arbeta mot diskriminering och 
för mänskliga rättigheter. Men situationen är 
svår, hbtqi-personer riskerar arrestering, dis-
kriminering, vräkning från sina hem och våld 
från polisen och allmänheten. Samuel Opio 
säger att arbetet med organisationen är svårt. 

– Det är alltid en oro för säkerheten när vi 
ska genomföra våra aktiviteter och mobilisera 
medlemmar med ett ständigt hot om att poli-
sen ska ingripa. Vi måste alltid vara försiktiga 
även när vi verkar inom det civila samhället.  

Homofobi och transfobi är utbrett i Uganda 
och samkönade sexuella handlingar är krimi-
naliserade och kan straffas med fängelse. Flera 
religiösa och politiska ledare i landet driver 
också på hatretoriken mot hbtqi-personer. 
President Yoweri Museveni har starkt för-
dömt homosexualitet och kallat samkönade 
relationer för äckliga. Situationen förvärrades 
ytterligare 2014 när den så kallade »Anti- 
homosexuality-act«, i folkmun även kallad  
»Kill the gays act«, röstades igenom av parla-
mentet.  Den innebar en skärpning av tidigare 
lagstiftning och förbjöd bland annat »främ-
jande« av homo sexualitet och kriminaliserade 
även organisationer som arbetade med och 
stöttade hbtqi-personer. Högsta domstolen 
upphävde dock lagen samma år, på grund av en 
teknikalitet då tillräckligt många parlaments-
ledamöter inte hade röstat. Samuel Opio 
menar att den ändå fått stora konsekvenser 
för hbtqi-personer i Uganda. 

Samuel Opio vägrar låta sig tystas. Som hbtqi-aktivist i Uganda 
lever han med en ständig rädsla för hot och våld men trots det 
fortsätter han kampen för mänskliga rättigheter.

Länder där homosexualitet 
är förbjudet:

Uganda är ett av 33 länder i Afrika 
och 72 i världen, där samkönade 
sexuella handlingar är förbjudet. 13 
av världens länder har dödsstraff för 
homosexualitet.  

Källa: Ilga (International lesbian, gay, 
bisexual, trans and intersex associa-
tion)

* hbtqi = akronym för homosexuell, 
bisexuell, transperson, queer, inter-
sexuell 

– Många människor som tidigare var mo-
diga gick under jorden och den enighet som 
hbtqi-samhället så länge kämpat för påver-
kades starkt. Det här påverkade också de nya 
strategiska partnerskap vi hade med organisa-
tioner som inte arbetade direkt med hbtqi-
frågor. De fruktade för sin existens, eftersom 
lagen också skulle straffa »hbtqi-kollaboratö-
rer«. Olyckligtvis är många av dessa effekter 
fortfarande synliga, trots ogiltigförklaringen 
av lagen, säger han. 

Trots att mycket är mörker när det gäller 
hbtqi-personers rättigheter i Uganda, finns 
det många organisationer och personer som 
arbetar för att synliggöra situationen. Tack 
vare aktivister som Samuel Opio har ökad in-
ternationell uppmärksamhet riktats mot hur 
hbtqi-personer behandlas i landet. Själv hop-
pas han att hans medverkan på MR-dagarna 
ska bidra till att ytterligare uppmärksamma 
läget. 

– Hbtqi-personer kan inte längre bli mar-
ginaliserade och vi kan inte längre gömma oss 
och tillåta andra att behandla oss som andra 
klassens medborgare. Vi ska fortsätta kampen 
medan vi hoppas på en bättre morgondag. 
Kampen fortsätter i Uganda precis som på 
andra platser i världen där hbtqi-rättigheter 
inte erkänns, säger Samuel Opio. 

»Det  är  alltid  
en  oro  för  säkerheten  
när  vi  ska  genomföra  
våra  aktiviteter«

☛ 93. The future of LGBTI rights
Tid: Fredag 17:40 - 18:10

☛ Queer Youth in Uganda
Tid: Lördag 11:00 - 11:30
Miniseminarium Stora scenen

Samuel Opio syns också i utställningen We 
Have a Dream på Jönköpings läns museum.
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Svår kamp 
för mänskliga rättigheter i Uganda 
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DO är en myndighet som arbetar för lika rättigheter och möjligheter 
och mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

DO på MR-dagarna 

Möt DO:s medarbetare för mer samtal efter 
seminarierna i monter nummer 45.

Monter

LÄS MER OM SEMINARIERNAS INNEHÅLL OCH VILKA SOM MEDVERKAR  
PÅ WWW.DO.SE/KALENDARIUM ELLER I MR-DAGARNAS PROGRAM.

SEMINARIERNA 
TOLKAS TILL 
TECKENSPRÅK

Nya aktiva åtgärder i arbetslivet 
— hur kan de göra skillnad?
Vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan nya bestämmelser
göra skillnad? Seminarietiden inkluderar en halvtimmes paus.

  Torsdag 9 november klockan 15.00—17.30 i Rydbergsalen

Religion i arbetslivet 
— rättigheter och skyldigheter
Går det att av religiösa skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter? 
Kan en arbetsgivare begränsa religiös klädsel på jobbet?

  Fredag 10 november klockan 9.00—10.00 i konferensrum 10

Tillgänglighet 
— en förutsättning för mänskliga rättigheter
Vad innebär bristande tillgänglighet? Hur uppnår vi tillgänglighet i
arbetsliv och utbildning? Seminariet arrangeras tillsammans med
Myndigheten för delaktighet och Barnombudsmannen.

  Fredag 10 november klockan 10.30—12.00 i konferensrum 10

Seminarier
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VÄLKOMMEN!
– till en webbutbildning om mänskliga rättigheter  

för dig som arbetar i offentlig verksamhet

• Varför påverkar mänskliga  
rättigheter mitt arbete inom  
kommun, landsting eller region?

• Vad är mänskliga rättigheter,  
hur regleras de och vilka  
skyldigheter medför de?

• Hur kan vi respektera, skydda  
och främja de mänskliga rättig-  
heterna i det dagliga arbetet?

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och  
Uppsala universitet har tagit fram en kostnadsfri 
webbutbildning om mänskliga rättigheter. 

Utbildningen varvar filmer, praktiska exempel och 
intervjuer med teoretisk kunskap. Utbildningen  
kan till exempel användas som diskussionsunderlag 
vid medarbetardagar, eller vid introduktion av nyan- 
ställda, för att visa hur de mänskliga rättigheterna 
påverkar arbetet i all offentlig verksamhet.

Ta del av utbildningen på www.mrutbildning.se/skl

Läs mer om SKL:s arbete med mänskliga rättigheter på www.skl.se/mr

MR-dagarna 
– nästa år i Stockholm
Redan i år är du välkommen att lyssna 
till en av Stockholms stads satsningar för 
mänskliga rättigheter.  
 
Besök vårt seminarium om hur kommuner 
kan stödja mobilisering av nästa genera-
tions människorättsförsvarare.

När:  Fredag 10 november 
 klockan 13.00–14.00
Var:  Konferensrum 11

Vi ses i Stockholm 2018 på temat  
Ett liv fritt från våld!

stockholm.se

Torsdag 9 november kl. 13.00–14.30
Världens farligaste land för miljöaktivister
Honduras har klassats som världens farligaste land för miljö
aktivister, sedan 2009 har 123 av dem mördats. Landet är ett 
exempel på det omtalade krympande demokratiska utrymmet. 
Vad innebär det i praktiken och hur kämpar folk emot? 

Torsdag 9 november kl 15.00–16.00
Mänskliga Rättigheter i motvind – utmaningar 
för svensk diplomati och bistånd
Moderator: Lennart Wohlgemuth, Professor i Afrikakunskap,
Göteborgs universitet.
Paneldeltagare: Annika Ben David Sveriges MRambassadör,
Georg Andrén Diakonias generalsekreterare.
 
Fredag 10 november kl. 10.30–12.00
Religiösa aktörer med- eller motkraft för  
mänskliga rättigheter?
Föreläsare: Paul Mmbando, Josephine Sundqvist,  
Moses Monday John och Gloria Mafole.
Seminariet hålls i samarbete med Kunskapsforum för  
Religion och Utveckling.

diakonia.se

Mänskliga Rättigheter 
och yttrandefrihet



30  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA 2017

LOKAL
Platser 

09.30–10.30

11.00–12.00

10.30–11.00      Paus 

12.00–13.00      

13.00–14.30

  14.30–15.00      Paus  

15.00–16.00

  16.00–16.30      Paus 

16.30–17.30

SCHEMA TORSDAG

TORSDAG

Lunch

Hammarskjöldsalen
1097 

1. Invigning

291 77 124 65

2. Historieskrivning om 
mänskliga rättigheter

12. Svagt skydd för  
våra grundläggande 
rättigheter

22. MR i motvind –  
utmaningar för svensk 
diplomati och bistånd

32. Islam and Human 
Rights, compatible or 
opposites?

42. The Other way 
– Dansteater om  
människor på flykt

3. Religion, secularism, 
politics and human rights

13. Mänskliga rättigheter 
och den »tillfälliga lagen«

23. Nya aktiva åtgärder i 
arbetslivet – hur kan de 
göra skillnad?  
(inledning)

33. Nya aktiva åtgärder 
i arbetslivet - hur kan de 
göra skillnad? (fortsätt-
ning)

4. Svenska kommuner mot 
rasism och diskriminering

14. Förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extre-
mism

24. Uppsala vässar arbetet 
med mänskliga rättigheter

34. Nya glasögon i en 
religiös och komplex värld

5. Från konvention till 
praktiskt arbete och sam-
verkan i ett helt län

15. Barnkonventionens 
blir lag 2020: vad innebär 
det i praktiken?

25. Kvinnor med funk-
tionsnedsättning – omfat-
tas de av en feministisk 
utrikespolitik?

35. Från internationella 
överenskommelser till 
regional vardag

6. Rätten till 
psykisk hälsa 
för barn som 
flytt: vägen 
framåt

16. Rasism i 
den svenska 
skolan

26. Barns rätt 
till andlighet

36. EU-medbor-
gare i utsatthet 
som resurs

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in English

= Konferensrum

Rydbergsalen *K10 *K11 *K12

17.40–18.30

*K
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LOKAL
Platser 

Här är schemat för Mänskliga Rättighetsdagarnas längre seminarie-
program. På översta raden ser du vilken sal seminariet kommer att 
hållas i samt hur många besökare varje sal rymmer. I varje ruta ser 
du seminariets titel samt vilket nummer det har för att du också ska 
hitta det i programbeskrivningarna och på hemsidan.

SÅ HÄR LÄSER DU SCHEMAT

48 48 64 64 40

7. Samvetsklausuler i 
vården – en aktuell fråga 
nu och i framtiden?

17. Framtidsvisioner: 
Hur bearbeta kolonialt 
förtryck i Sápmi

27. Tillsammans för 
romers rättigheter – mot 
diskriminering

37. Hur gör vi när vård-
personal diskrimineras 
av patienterna?

8. Hur effektiv blir en 
svensk MR-institution?

18. How can labour  
migrants’ rights be se-
cured in the global world?

28. Civilsamhället som 
sanningssökare  
– exemplet svenska  
kyrkan och samerna

38. Elevorganisering 
och rättighetsbaserad 
aktivism

9. Antirasistiskt värde-
grundsarbete i gymnasie- 
och folkhögskolor – Hur 
gör man?

19. Religions- och över-
tygelsefrihet: så funkar det

29. Skolan + Barnkonven-
tionen = Sant

39. Hur står det till? Röster 
från ensamkommande 
barn i asylprocessen

10. Khartoumprocessen 
och mänskliga rättigheter 
på Afrikas horn

20. Världens farligaste 
land för miljöaktivister

30. Näringslivets roll 
i genomförandet av 
mänskliga rättigheter

40. Backlash eller fram-
steg för jämställdheten i 
Colombia?

11. Rätten att tro och att 
inte tro – om religions och 
samvetsfrihet

21. Mänskliga rättigheter 
– var kommer de ifrån och 
vad innebär de?

31. Jag är ett barn  
– jag har rättigheter

41. Får man plötsligt säga 
vad som helst? Yttrande-
frihet och rasistiska  orga-
nisationer

*K13 *K14 *K18 *K19 *K17

Det kan förekomma mindre justeringar i 
schemat efter att programtidningen har 
tryckts. Ta gärna ett exemplar av program-
ändringar på plats på konferensen och se 
vår hemsida för uppdaterat program!
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43. Mänskliga rättig-
heter och demokratins 
framtid

53. Who will protect 
our human rights in the 
future?

63. Den nationella 
planen mot rasism, 
liknande former av fient-
lighet och hatbrott

73. How to work with 
Human Rights in the EU

83. Anti-corruption and 
Human Rights

93. The future of LGBTI 
rights

9.00–10.00

10.00–10.30      

10.30–12.00

  12.00–13.00      Lunch  

13.00–14.00

  14.00–14.30      Paus 

14.30–16.00

SCHEMA FREDAG

FREDAG

Paus

44. MR-arbete som 
verktyg mot våldsam 
extremism

54. Ensamkommande 
barn försvinner - Vems 
ansvar?

64. Högerextremismens 
hot mot sexuella, repro-
duktiva rättigheter

74. Yttrandefriheten i da-
gens digitala mediekultur

84. EU:s gemensamma 
flyktingpolitik – för vem?

45. Religion i arbetslivet - 
rättigheter och skyldigheter

55. Tillgänglighet – en 
förutsättning för mänskliga 
rättigheter

65. 20 years of internatio-
nal justice – current chal-
lenges and the way ahead

75. Human rights beyond 
borders

85. Det krympande de-
mokratiska utrymmet och 
utvecklingssamarbetets roll

46. De mänskliga rättighe-
ternas framtid i Jönköpings 
län

56. Tillit som drivkraft i 
samhället

66. Tillsammans för  
ungas egenmakt och  
organisering

76. Hotad kultur? Hot, 
trakasserier och våld mot 
konstnärer och författare i 
Sverige

86. Rättighetsreportrarna – 
unga granskar skolan uti-
från FN:s barnkonvention

47. Det är dags 
att få rätt! Men 
hur gör vi?

57. Religious 
actors – trouble 
makers or cham-
pions of human 
rights?

67. Ekonomiskt 
utsatta EU-med-
borgares rätt till 
sjukvård i Sverige

77. My body 
–  My right

87.  Från kritik till 
statistik: FN:s re-
kommendationer 
på regional nivå

  16.00–16.30      Paus 

16.30–17.30

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in English

= Konferensrum

17.40–18.10

Hammarskjöldsalen
291 77 124-

LOKAL
Platser 65

Rydbergsalen *K10 *K11 *K12

*K
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30

17-WS rum

När du köpt biljett till Mänskliga Rättighetsdagarna kan du lägga till de seminarier 
som verkar intressanta och skapa ett personligt schema i mobilen eller i datorn.  
Observera att du inte kan förboka platser till seminarier, kalenderverktyget är bara ett 
hjälpmedel för din planering. 

När du är inloggad kan du även se vilka som har registrerat sig till konferensen om de 
har valt att visa det. Uppdatera din profil med dina intressen och nätverka med andra, 
boka möten eller hitta kollegor. 

60

48. Hur möter vi hoten 
mot kvinnors rättigheter?

58. Hur efterlevs barn-
konventionen för utsatta 
EU-medborgare?

68. EU-domstolens  
beslut kring religös 
klädsel

78. South Sudan - what 
can be done?

   

88. Modell för framtiden 
– medskapande proces-
ser för delaktighet

49. AI och transhumanism 
– ska även robotar ha 
rättigheter?

59. Mänskliga rättigheter 
som grund för offentlig 
verksamhet

69. Finns det glastak även 
i himlen?

79. Religionsdialog i 
praktiken – exempel från 
Malmö och Jönköping

89. The endtimes of Swe-
dish drug policy? Human 
rights, social exclusion 
and a ‘drug free society’

50. Fair Union - hur kan 
facket bidra till Agenda 
2030? 

60. Hur ska vi lyckas med 
demokrati och mänskliga 
rättighetsuppdraget?

70. Hur kan vi motverka 
fördomar genom ny  
teknik?

80. Naturskydd, urfolksrät-
tigheter och exploate-
ringsnäringen – (o)fören-
liga intressen?

90. Hur ser FN på Sveriges 
arbete mot rasism?

51. Hur blir vi mänskliga?

61. Vad kännetecknar  
en MR-kommun eller  
MR-region i Sverige?

71. Bevarande och  
utveckling, nationella 
minoriteters framtid

81. Träna Civilkurage 
 –tekniker i att ingripa

91. MR och Agenda 2030 
för hållbar utveckling i 
kommuner

52. Gör barnkonventionen 
konkret – så rustar du din 
verksamhet

62. Mänskliga rättigheter 
– var kommer de ifrån och 
vad innebär de?

72. Rättighetsbaserad 
konflikthantering

82. Vad är demokrati och 
hur går en demokratisk 
process till?

92. Företag och  
mänskliga rättigheter

SKAPA SCHEMA I MOBILEN OCH NÄTVERKA! 

40

LOKAL
Platser 48 48 64 64

*K13 *K14 *K18 *K19 *K17



34  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA 2017

10.00 –11.30

11.00–11.30

11.30–12.30

12.30–13.00

13.00–14.00

14.00 – 14.30

15.30-16.00

LOKAL
Platser 

SCHEMA LÖRDAG

LÖRDAG

Paus

95. See you in 
court Trump!

Paus

101. Gemensam 
agenda för hållbar 
utveckling – vad är 
nästa steg? 

Paus

107. Violence 
against women

113. Avslutning-
med Barnkören 
Nova

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in English

= Konferensrum

Hammarskjöld- 
salen 1097 291 77 124

Rydbergsalen *K10 *K11

96. Minifilmfestival 
med ensam- 
kommandes egen-
producerade filmer

102. Mänskliga rättig-
heter, islamofobi och 
religionsfrihet

108. Ensamkomman-
de barns och ungas 
rätt till ett liv i säker-
het och trygghet

97. Human rights 
in the orphanage 
industry?

103. Kulturinsatser 
för asylsökande  
och nyanlända i 
Jönköpings län

109. Sanctioned 
torture in the name 
of fighting terrorism

98. Ja, mens är en 
facklig fråga!

104. Women, Peace 
and Security in 
Turkey

110. Etnisk profile-
ring – ett uttryck för 
rasism eller en effek-
tiv metod i brotts-
bekämpning?

99. Scriptural Reaso-
ning – interreligiösa 
samtal som grogrund 
för mänskliga rättig-
heter?

105. Med Bibeln och 
Koranen mot könsba-
serat våld

111. En idrottsfören-
ing för alla

100. Climate  
migration

106. Fredsutbildning 
– bli en MR-kämpe!

112. Religion och 
HBTQ

*K12 *K13
65 48

14.30–15.30

16.00–17.00

*K

10.00–11.00 94. The Future of 
Human Rights

Paus



Hur kan vi skapa en
idrottsförening för alla?
”En idrottsförening för alla” 
är en del av Svensk idrotts 
stora förändringsresa. 
Om idrotten ska vara en 
plats där alla känner sig 
välkomna måste idrotts-
rörelsen göra en resa mot 
inkludering av grupper som 
i dagens samhälle inte ses 
som norm. Det gäller såväl 
diskrimineringsgrunder som 
ekonomiska trösklar och

olika former av tillgänglig-
het. Seminariet ger exem-
pel från föreningar som har 
skapat förutsättningar och 
lyckats öppna sin verksam-
het för fl er.

En idrottsförening för alla
Lördag 14.30–15.30
Konferensrum 12

111
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ALLA BEHÖVER NÅGON  
ATT PRATA MED IBLAND
Stöd oss. Swisha en  
gåva till 90 15 041

RELIGION
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 Torsdag 11.30-12.00: Ledarskap, 
religion och demokrati
Hur ser unga ledare inom trossamfunden på sin roll som 
förvaltare av demokratins idéer och mänskliga rättigheter? I 
det unika projektet Ledarskap, religion och demokrati samlas 
företrädare från olika religiösa riktningar och samtalar om 
klimatet för trossamfund och religion i Sverige. Stora scen.

 Torsdag 13.00-13.30: Minoritetsreligioner 
från Mellanöstern tar plats i Sverige 
Den religiösa kartan i Sverige genomgår stora förändringar 
och de kristna kyrkorna lever idag sida med de andra världs-
religionerna. Men även en rad mindre religiösa minoritetstra-
ditioner såsom mandéer, yezidier, aleviter tar nu plats i 
Sverige. Stora scen.

 Fredag 13.00-14.00: Finns det glastak 
även i himlen?
Ibland beskrivs trossamfund som en institution som motarbe-
tar jämställdhet. Men stämmer detta påstående? I ett unikt 
pilotprojekt träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund för 
att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare – 
på den religiösa arenan i Sverige. Konferensrum 14

 Lördag 11.30-12.30: Scriptural Reasoning 
– interreligiösa samtal som grogrund för MR? 
De mänskliga rättigheterna inkluderar religionsfrihet. I en 
värld där många olika religiösa traditioner ska dela – och 
kanske även konkurrera om – utrymme i det offentliga, är det 
viktigt med verktyg som möjliggör samtal mellan de religiösa 
traditionerna. Konferensrum 12.

Läs mer om myndigheten på www.sst.a.se



13:00-13:30  
Unga med funktionsvariationer och deras fritid 
Stråga fritidsgård i Jönköpings kommun erbjuder ton-
årsverksamheten Funkis, som vänder sig till unga som 
har någon form av funktionsvariation.

13:30-14:00 Hbtq-diplomering för ökad kvalitet
Region Jönköpings Län erbjuder hbtq-diplomering för 
våra verksamheter och samarbetspartners, i samarbete 
med Adlons kompetenscentrum.

15:00-15:30 Att undervisa om våldsutsatthet 
Hur utbildar universitet och högskolor studenter om 
mänskliga rättigheter? Förbereds de på ett yrkesliv där 
de möter situationer där mänskliga rättigheter kränks?

15:30-16:00 Rätten till hälsa
- vad kan vi lära från patientanmälningar?
Presentation och samtal om patienters rättigheter och 
rätten till hälso- och sjukvård utifrån anmälningar till 
patientnämnden. 

16:00-16:30 
FRAMM för mänskliga rättigheter i Mölndal  
Mölndals stad bedriver ett unikt projekt med syfte att öka 
organisationens kunskap om hur diskriminering  
kan förhindras och lika rättigheter främjas.

11:30-12:00 Ledarskap, religion och demokrati 
Hur ser unga ledare inom trossamfunden på sin roll som förvaltare av demokratins idéer och 
mänskliga rättigheter? 
Medverkande: Max Stockman.
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund

12:30-13:00 Mänskliga rättigheter för romska utsatta EU-medborgare
Amnesty i Sverige utreder situationen för romer från andra EU-länder som lever i 
utsatthet Sverige och nu ger vi en försmak på vad vi kommit fram till.
Medverkande: Johanna Westeson.
Arrangör: Amnesty International

14:30-15:00  Så hjälper vi unga ta ställning för mänskliga rättigheter
Stärk unga samhällsförändrare med verktyg. Låt skolan vara en plattform för systematiskt 
värdegrundsarbete och kommunens demokratiutveckling.
Medverkande: Rebecka Steinhoff.
Arrangör: Raoul Wallenberg Academy

13:00-13:30 Minoritetsreligioner från Mellanöstern tar plats i Sverige
Presentation av rapport om minoritetsreligioner som Myndigheten för stöd till trossamfund 
tagit fram. 
Medverkande: Max Stockman.
Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund

15:30-16:00 Normstorm – Normkreativt arbete med bilder 
Jönköpings kommun har sedan 2012 arbetat med projektet Normstorm som tar avstamp i en 
skolkontext och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst.
Medverkande: Elever och pedagoger som medverkat i projektet, Joanna Isaksson, Tomas 
»Genusfotografen« Gunnarsson.
Arrangör: Jönköpings kommun
16:00-16:30 Att tala om politik, visioner och värderingar 
Ett miniseminarium om hur man kan skapa ett bra samtalsklimat om visioner, värderingar, 
människorsyn, demokrati och mänskliga rättigheter.
Medverkande: Petter Jakobsson.
Arrangör: Diakonia

16:30-17:00 Barns rätt till deltagande och inflytande: hur gör man? 
Seminariet syftar till att beskriva en av Bris metoder för barns delaktighet och inflytande. 
Medverkande: Marie Angsell.
Arrangör: Bris

11:00-12:00  
Mångfald – jämställdhet inom Svensk Fotboll 
Allas rätt att vara med i vår fotboll är en av de viktigaste 
byggstenarna i svensk fotbolls värdegrund. 
Medverkande: Gunnar Pettersson, Mika Sankala, 
Sevana Bergström.
Arrangör: Svenska Fotbollförbundet 

12:00-12:30 Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan? 
1 maj 2014. Tusentals Jönköpingsbor stod på gatorna och stoppade nazistiska Svenskarnas Partis 
marsch. Vi ser tillbaka och ställer oss frågan: Vad hände sedan?
Medverkande: Alice Hägg, Ciczie Weidby, Dan Ahnberg, Fredrik Hollertz, Johanna Linder
Arrangör: Studieförbundet Bilda

12:30-13:00 Pedagogiskt ledarskap och  
demokrati och MR - att omsätta i praktiken?
Hur ska jag göra? Vad krävs i det pedagogiska ledarskapet 
för att lyckas omsätta demokrati och mänskliga rättighe-
ter i vardagens praktik?

14:0-14:30 HBTQ och mänskliga rättigheter 
Författarsamtal med Mian Lodalen kring lättläst, HBTQ och litteraturens roll i sökande 
efter identitet.
Medverkande: Mian Lodalen.
Arrangör: Jönköpings bibliotek

14:00-14:30 Möjligheter och utmaningar i arbetet 
med utsatta EU-medborgare i Sverige 
Make sense-projektet delar med sig av erfarenheter från 
insatser för ökad egenmakt och social inkludering för 
utsatta EU-medborgare i norra Sverige.

16:30-17:00 Från hårstrån, sugrör och stuprör till 
social hållbarhet i hängrännor
Alla har ett ansvar att arbeta för en socialt hållbar ut-
veckling. Lyssna till hur Gislaveds kommun tar ett samlat 
grepp och bygger bort stuprör med tillit som grund.

12:00-12:30 Den egna berättelsen – om psykisk 
ohälsa och migration 
Efter nio månader i Sverige utvecklade Jihad Eshmawi 
posttraumatiskt stressyndrom. Genom hans berättelse 

STORA SCEN LILLA SCEN
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14:30-15:00 Jönköpings länsmuseum – en plats för 
drömmar och verklighet 
Om arbete med rättighetsfrågor och erfarenheter från 
museets pedagogiska arbete kring utställningarna We 
Have a Dream, An ordinary boy och Normstorm.

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in English

FRI ENTRÉ!
11:00-11:30 När något har hänt – barns rätt till stöd och behandling 
När barn har varit med om svåra händelser har de rätt till stöd och behandling. En rättighet som 
ofta tappas bort. Rädda barnen presenterar handboken »När något har hänt« samt appen med 
samma namn och en animerad infofilm på temat.
Medverkande: Josefin Michanek
Arrangör: Rädda Barnen

17:00-17:30 Religion och fred
Ett samtal mellan Jakob Olofsgård, pastor i Equmenia-
kyrkan och Hamza Terzic, Imam Islamiska Bosniakiska 
församlingen. Om hur religion kan medverka till fred och 

15:00-15:30 Är det dags för ett förbud mot rasistisk organisering?
Den senaste tiden har nazister och högerextremister vid flera tillfällen getts tillstånd att demon-
strera och medverka i demokratiska forum, vilket har gett diskussionen om ett förbud mot rasistisk 
organisering nytt liv. Är det dags att utreda frågan på nytt?
Medverkande: Kristina Wicksell, Make Equal, Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront, fler 
namn tillkommer.   Arrangör: Make Equal
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13:30-14:00 Readings med Teater Tabberas 
Unga som kommit till Sverige på grund av krig och oroligheter framför nyskrivna texter. I sam-
arbete med den normkreativa frigruppen Teater Tabberas, under ledning av Sandra Skavén.

17:00-17:30 Extrainsatt program 
Se vidare information på plats eller på vår webb. 



Medverkande: Hanna Sköld, Peter Gunnarsson.
Arrangör: Jönköping Kommun

Medverkande: Charlotte Jerkelund, Håkan Carlsson.
Arrangör: Region Jönköpings Län

Medverkande: Kristina Tegler Jerselius.
Arrangör: Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Medverkande: Anna Råberus, Annelie Sundler, 
Gunilla Lindell.
Moderator: Anjelica Hammersjö.
Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande: Katrin Ceesay, Tove Örjansdotter.
Arrangör: Mölndals Stad, Projektet FRAMM

13:00-13:30 På väg mot 2030 – ett samtal om Sverige och de Globala målen
Två år har redan gått. Var befinner sig Sverige i genomförandet av Agenda 2030?  
Vem ansvarar för vad? Och vad bidrar Sverige med på global nivå?
Medverkande: Lennart Wohlgemuth. 
Moderator: Malin Stjernström.
Arrangör: Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

13:30-14:00 Så förbjöd vi kärnvapen och skrev historia i FN 2017 
Den 7 juli 2017 skrevs historia då ett avtal som förbjuder kärnvapen antogs på FN i New York.  
Men vad innebär det? IKFF, som var på plats, berättar. 
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

14:00-14:30 Empowering individuals and inspiring changes in Belarus 
UN’s strategy to achieve Sustainable Development Goals in Belarus. Lizaveta Zhuk,  
former UN Communication Specialist in Belarus shares her experience.
Participants: Lizaveta Zhuk, Sophia Alexandersson.
Organizer: ShareMusic and Performing Arts i samarbete med Kultur och utveckling Region  
Jönköpings län 

14:30-15:00 Människorättsförsvarare i skottgluggen 
I detta seminarium gör vi en global utblick över hur de mänskliga rättigheternas allmängiltighet 
idag ifrågasätts. Vad kan du själv göra för att försvara människorättsförsvararna?  
Medverkande: Katarina Bergehed
Arrangör: Amnesty International

11:00-11:30 Biosfärområde – modell och verktyg för Agenda 2030 
Malena Heinrup berättar om sin rapport, Sveriges Biosfärområden - arenor för implemente-
ring av Agenda 2030. Biosfärområde Östra Vätterbranterna medverkar med lokala exempel.
Arrangör: Biosfärområde Östra Vätterbranterna 

15:00-15:30 Sexualitet, könsidentitet och könsuttryck internationellt 
För organisationer och andra aktörer som vill börja arbeta med SOGIE internationellt. Hur ser 
kriminaliseringen av samkönade sexuella relationer ut globalt, vad har kolonialismen haft för 
inflytande? Vad utmärker hbtq-organisationer globalt?
Arrangör: RFSL

Medverkande: Christina Johnsson, Anette  
Pettersson Faye.
Arrangör: DemokratiAkademin

Medverkande: Sara Selmros
Arrangör: Kommunförbundet Västernorrland

Medverkande: Amra Salihovic
Arrangör: Gislaveds kommun

ges en ökad förståelse för vad migration kan innebära för 
den psykiska hälsan. 
Medverkande: Elin Sundeman, Jihad Eshmawi.
Arrangör: Riksorganisationen Hjärnkoll

GLOBALA SCENEN
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Medverkande: Josefine Ottosson, Sergei Muchin.
Arrangör: Jönköpings läns museum

12.30-13:00 Matsuveränitet
Vittnesmål om hur rätten till mat, mark och naturresurser kränks och försvåras av global 
jordbrukspolitik. Miniseminariet ingår i Matsuveränitetsveckan.
Arrangör: Matsuveränitetsveckan

16.00-17.00 Urskillningslöst våld, inre väpnad konflikt och säkra länder  
– om att bedöma möjligheter för återvändande efter asylavslag
Hur gör Migrationsverket sina bedömningar om möjligheten att åka tillbaka efter man 
fått avslag på asylansökan? Vad innebär säkra länder och internflyktingsalternativet? 
Och vad krävs för att Migrationsverket gör bedömningen att det inte är möjligt att 
återvända?
Medverkande: Representanter från Migrationsverket och civilsamhället. 
Arrangör: Migrationsverket

mänskliga rättigheter men också försvåra i konflikter i 
krig.
Arrangör: Diakonia, Immanuelskyrkan och Muslimska 
Bosniarkiska församlingen

17:00-17:30 Readings med Teater Tabberas 
Unga som kommit till Sverige på grund av krig och oroligheter framför nyskrivna texter. I sam-
arbete med den normkreativa frigruppen Teater Tabberas, under ledning av Sandra Skavén.

15:30-16:00

Seminariet är  
på arabiska

11.30-12.30 Hur man kan integrera MR- frågor som en 
grund för studenternas vardagsliv
Under seminariet kommer det diskuteras olika sätt att som 
ung praktiskt kunna jobba för mänskliga rättigheter. Hur kan 
man som student arbeta för att minimera diskriminering i 
skolor och universitet? 
Arrangör: Studentgrupper för Mänskliga Rättigheter vid 
Göteborgs Universitet.



09:30-10:00 Konsensusmetoder – det gemensammas bästa
Hur fattas beslut så alla är nöjda även om man är av olika uppfattning? Miniseminarium 
om att gå från idé till handling utifrån konsensusmetoder.
Medverkande: Helen Åkerman, Victoria Gejrot.
Arrangör: Equmeniakyrkan

12:00-12:30 »Peers« - personer med egen  
erfarenhet som resurs
 »Peers« har erfarenhet av psykisk sjukdom/ funk-
tionsnedsättning och är utbildade i att bidra med sina 
upplevelser för att utveckla vård och omsorg. 

11:00-11:30  
BRA-prisutdelning till Barbro Westerholm
Fredrika Bremer Förbundet arbetar för jämställdhet i 
hem, yrkesliv & samhälle. Vårt pris för jämställdhetsin-
satser delas i år ut till Barbro Westerholm. 

10:30-11:00 Mångfald och dialog – möten som 
bygger tillit
Mod, Mångfald och Dialog – är ett pedagogiskt koncept 
som vill bidra till en samhällsutveckling där människor 
med olika världsuppfattningar kan mötas i dialog.

10:00-10:30 Rysslands folk är inte våra fiender 
Hur ska Sveriges framtida relation till Ryssland se ut? 
Dialog och diplomati viktigare än militär uppladdning. 
Nyutgivna boken Grannlaga presenteras.

09:30-10:00 Lokal förankring:  
förutsättning för en svensk MR-institution
Ett samtal om hur en nationell MR-institution måste 
ha fokus på den lokala och regionala nivån och arbeta 
tillsammans med rättighetsbärarna. 

13:30-14:00 Mänskliga rättigheter i praktiken 
– från projekt till etablerad verksamhet
Seminariet syftar till att presentera Nätverket för män-
niskorättsbaserat arbetssätt i Västra Götalandsregionen.

13:00-13:30 
Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden
SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända 
inom etableringen så tidigt som möjligt inte bara hittar 

12:30-13:00 Mänskliga rättigheter för var och en 
utan åtskillnad - Eller? 
Hur stabilt är politiken förankrad i MR? Är det självklart 
att var och en är berättigad till rättigheter och friheter 
utan åtskillnad?

14:00-14:30 Verksamhet och personal i konflikt 
med policy och värdegrund
Sverigedemokraterna hade medlemsmöte på Bohusläns 
museum. Seminariet behandlar konflikterna som upp-
stod. Hur ska mötesfrihet och yttrandefrihet hanteras?

16:00-16:30 Varför ett interreligiöst råd? 
Interreligiösa rådet skapades efter att nidbilder av 
profeten Muhammed publicerades av Nerikes Allehanda. 
Nu har det gått tio år. Vad har varit framgångar och vilka 
utmaningar står vi inför? 

15:30-16:00 Ciskillar och transpersoner med  
erfarenhet av sex mot ersättning
På seminariet förmedlas berättelser från personer med 
egen erfarenhet av sex mot ersättning och förslag på hur 
du kan se och möta dessa unga.

15:00-15:30 Access till naturen
Vad händer när naturen blir mer lättåtkomlig för perso-
ner med fysisk/ kognitiv funktionsnedsättning? 

14:30-15:00 Freethem, om människohandel, 
sexköp och porr
Ett seminarium om människohandel, sexköp och porr i 
Sverige. 

17:00-17:30 Servicios sociales en Suecia 
En la sombra de modelos de mercado en la función 
pública.

16:30-17:00 När ekonomin går framför socialtjänst-
lagen – asylsökandes öde
Ekonomiska aspekter styr över myndighetsutövningen 
när kommunerna får uppdraget att spara pengar. En 

13:30-14:00 Arvsfonden satsar på boxning mot Parkinson
Arvsfonden satsar på projekt för äldre med funktionsnedsättning. Narva BK har boxning för 
personer med Parkinson. En framgångssaga som sprider sig.
Medverkande: David Löhr, Hans Lindahl, Per Callermo.
Arrangör: Arvsfonden

10:30-11:00 Vårdvägran för personal är inte en mänsklig rättighet 
Patientens vårdbehov ska vara i fokus när vi organiserar hälso- och sjukvården. Vårdvägran vid 
abort är inte en rättighet för barnmorskor.
Medverkande: Sara Bäckström.
Arrangör: RFSU

12:30-13:00 Mänskliga rättigheter för en mer aktiv samhällsorientering 
2013 tog Folkuniversitetet i Uppsala fram spelet Mänskliga rättigheter i praktiken för att påskynda 
nyanländas etablering i det svenska samhället. 
Medverkande: Yevgeniya Averhed.
Arrangör: Folkuniversitetet Uppsala

12:00-12:30 LIKA RÄTT! Ställ krav på din kommun 
Kommuner har makten att främja lika rätt, men viljan? För detta krävs konkreta krav från det civila 
samhället.    
Medverkande: Paul Lappalainen.
Arrangör: UNESCO-LUCS

11:00-11:30 RealStars verkar för Fair Sex – i skolor och på nätet 
Genom satsningen Fair Sex online och Fair Sex skolor utbildas lärare och elever för att motverka 
skeva normer, övergrepp och uppnå ökad jämställdhet.
Medverkande: Malin Roux Johansson, Sandra Davidsson.
Arrangör: RealStars

10:00-10:30 MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan
Samtal om läromedel för gymnasieskolan. Vilken syn på MR förmedlas? Vad bör ett läromedel 
innehålla för att vara ett stöd i undervisningen för lärare? 
Medverkande: Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson.
Arrangör: Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

13:00-13:30 Hur blir FN:s rekommendationer verklighet? 
Vilken betydelse har rekommendationerna från FN till Sverige - och hur kan det civila samhället 
arbeta vidare med rekommendationerna nationellt? 
Medverkande: Andrea Bondesson, Lars Lindberg.
Arrangör: Från snack till verkstad – Funktionsrätt Sverige

15:00-15:30 Läkares medverkan vid åldersbedömningar och utvisningar
Ett samtal om statsmakt, yrkesetik och mänskliga rättigheter.
Medverkande: Henry Ascher, Lars H Gustafsson.
Arrangör: Svenska Barnläkarföreningens delförening för global barn- och ungdomshälsa

15:30-16:30 Att vara rom och nationell minoritet
Hur ser det romska kulturarvet ut i Sverige? Vad hände under raskravallerna mot 
resandefolket i Jönköping 1948? 
Medverkande: Bennie Åkerfeldt.
Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings län

11:30-12:00 Är det krympande civilsamhället på väg till Sverige?
Utrymmet för civilsamhället krymper globalt just nu. Sverige är ett av få länder som fortfarande har 
ett öppet civilsamhälle. Men hur länge till?
Medverkande: Ludvig Sandberg. 
Arrangör:  Forum idéburna organisationer med social inriktning

14:30-15:00 Asylprocessen – en diskussion kring rättsosäkerheten och dess konsekvenser
Rättsosäkerheten inom asylprocessen har stora konsekvenser för människors liv men vem  
tar ansvar för detta? Hur kan civilsamhället vara behjälpligt?  
Arrangör: Föreningen Ordfront

16:30-17:30 Bilders Makt: en nätbaserad kunskapsbank  
om rasistiska och antisemitiska bilder, då och nu
I en kultur där visuell kommunikation blir allt viktigare, blir den visuella 
läskunnigheten avgörande, i synnerhet när det gäller bilder som syftar 
till att avhumanisera, förlöjliga och förfrämliga verkliga människor.    
Medverkande: Moa Matthis
Arrangör: Kunskapsbanken Bilders Makt 

14:00-14:30 Lättläst – en mänsklig rättighet?
Medverkande: Torsten Bengtsson, barn- och ungdomsförfattare, specialpedagog.
Arrangör: Jönköpings bibliotek
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11:30-12:00 Diskriminerade har rätt till  
effektiv talerätt
Den som utsätts för diskriminering har svårt att få upp-
rättelse idag. Talerättsfonden har bildats för att kunna 

= Seminariet tolkas till teckenspråk
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Medverkande: Mia Nordlund, personer med egen erfa-
renhet av psykisk ohälsa.
Arrangör: Region Jönköpings län

10:00-10:30 Vad händer med yttrandefriheten I Syrien? 
Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län samtalar med journalister och filmskapare från 
Syrien om bristen på yttrandefrihet i Syrien. Medverkande: Abdullatif Haj Mohammad,  
Ali AlIbrahim, Feras Fayyad. Moderator: Jörgen Lindvall.
Arrangör: Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Medverkande: Barbro Westerholm.
Moderator: Louise Lindfors.
Arrangör: Fredrika Bremer Förbundet

Medverkande: Marco Helles.
Arrangör: Studieförbundet Bilda

Medverkande: Lars Ingelstam.
Arrangör: Kristna Fredsrörelsen

Medverkande: Helen Arfvidsson.
Arrangör: Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, 
Göteborgs universitet och Göteborgs rättighetscenter 
mot diskriminering

Medverkande: Agneta Persson.
Arrangör: Nätverket för människorättsbaserat arbetssätt

ett arbete utan även får använda sin kompetens »i rätt 
jobb«.
Medverkande: Pia Söderlund, Saleh Dirawi.
Arrangör: Sundsvalls kommun, integration

Medverkande: Maria Johansson, Peter Andersson.
Arrangör: Lika Unika

Medverkande: Karin Stammarnäs.
Arrangör: Bohusläns museum

Medverkande: Agneta Blom, Lennart Bondeson.
Arrangör: Örebro kommun

Medverkande: Madeleine Söderberg.
Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Medverkande: Nannie Fredriksson.
Arrangör: Jönköpings kommun

Medverkande: Rebecka Swande.
Arrangör: Freethem

Medverkande: Claudia Velasquez. 
Arrangör: Nätverket socialistiska socionomer
(Miniseminariet arrangeras på spanska)

klientgrupp som drabbas mycket av detta är  
ensamkommande.
Medverkande: Claudia Velasquez.
Arrangör: Nätverket socialistiska socionomer

10:30-11:00 Feministiskt fredsarbete på internationell nivå
Feministiskt fredsarbete är centralt för att förebygga konflikter. IKFF berättar om sitt globala 
arbete på lokal, nationell och internationell nivå. 
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

12:30-13:00 Yttrandefrihet och fristad 
Om förutsättningarna för journalister inom fristadsprogrammet. 
Medverkande: Ali AlIbrahim.
Moderator: Jörgen Lindvall.
Arrangör: Kultur och utveckling Region Jönköpings län

14:00-14:30 Vart är Turkiet på väg?
Angreppen på yttrandefrihet är ett av de brott mot mänskliga rättigheter som under årtionden plågat  
Turkiet. En markant försämring har skett under de senaste åren, inte minst sedan kuppförsöket i juli 2016.
Föreläsare: Farhad Jahanmihan , Zarathustra Acat.
Arrangör: Amnesty International

15:30-16:00 Filmvisning: Att växa upp i ett machosamhälle
Dionisio Rios växer upp under fattiga förhållanden på landsbygden i nordvästra Nicaragua.  
Han kämpar för att få leva det liv han själv vill leva. 
Föreläsare: Sandra Broborn.
Arrangör: Svalorna Latinamerika

13:00-13:30 Blev Dag Hammarskjöld utsatt för ett attentat?
Hans Corell, en av ledamöterna i den av FN utsedda Dag Hammaskjöldkommissionen, berättar om 
utredningen från 2015, dess slutsatser och om det verkligen går att utreda vad som hände när det plan 
han och 15 ytterligare personer färdades i, kraschade i Angola.  Medverkande: Hans Corell
Arrangör:  Föreningen Ordfront

14:30-15:00 Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder
Målen i Agenda 2030 kan aldrig uppnås utan att inkludera personer med funktionsnedsättning.  
MyRight presenterar en rapport samt visar filmen Att erövra världen.
Arrangör:  MyRight
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11:00-12:00 Sexuella och reproduktiva rättigheter under attack!
I El Salvador är abort totalförbjudet och kvinnor riskerar att straffas vid blotta miss-
tanken. Möt María Teresa Rivera som dömdes till 40 års fängelse efter ett missfall.  
Medverkande: Katarina Bergehed, Maria Teresa Rivera. 
Arrangör: Amnesty International

16:00-16:30 Rättvis och miljösmart mobiltelefoni
Kent Vilhelmsson från ETC berättar om hur elektronikbranschen ser ut idag ur ett miljö-  
och rättviseperspektiv – och hur det går att arbeta för att förändra den.
Medverkande: Kent Vilhelmsson.
Arrangör: ETC

ge stöd till en snabbare utveckling av rättspraxis och 
genomslaget för diskrimineringslagstiftningen.
Arrangör: Talerättsfonden mot Diskriminering

13.30-14:00 Rätten till mark
Vittnesmål om hur rätten till mat, mark och naturresurser kränks och försvåras av global jord-
brukspolitik. Miniseminariet ingår i Matsuveränitetsveckan.
Arrangör: Matsuveränitetsveckan

16:30-17:00 Sanctioned torture in the name of fighting terrorism
In 2015 the  ACLU suited two CIA-contracted psychologists who had performed torture-like  
experiments on inmates.
Participants: Steven Watt, ACLU.
Organizer:  Föreningen Ordfront

09:30-10:00 Organstölder i Kina
Idag pågår organturism till Kina från europeiska länder med organ tagna från samvetsfångar, 
främst Falun Gong-utövare. Vad kan göras för att stoppa den här utvecklingen?
Arrangör: Svenska Falun Dafa föreningen

17:00-17:30 Extrainsatt program 
Se vidare information på plats eller på vår webb. 

15:00-15:30 20 years of international justice – current challenges and the way ahead
The International Criminal Court (ICC) is set out to try the worst human rights crimes. What is 
the current status of the Court? What challenges lie ahead? 
Participants:Kirsten Meerschaert, William Pace.
Organizer: Föreningen Ordfront

12:00-12.30 South Africas corruption cruisader: Thuli Madonsela 
Thuli Madonsela is South Africas former Public Protector. She has been named in Time Magazine’s 
list of 100 most influential people and been awarded with Transparency Internationals Integrety 
Award.
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11:00-11:30 Bygga fred i stort och smått  
– civilkurage i vardagen
Hur kan vi säga ifrån på ett dagligt plan mot förtryck? 
Stoppa vardagskränkningar som rasism, sexism, homo-
fobi och religionshat.

12:00-12:30 Hoten mot våra rättigheter 
Situationen för transpersoner har sakta förbättrats. Det finns krafter som motarbetar dessa fram-
steg. Vilka är dessa hot och hur kan vi möta dem?
Medverkande: Christina Kieri.
Arrangör: FPES, Föreningen för transpersoner

14:00-14:30 Vill du höra min berättelse? 
»Vill du höra min berättelse?« Är ett samtal där vi låter unga nyanlända ta plats och göra sina 
berättelser hörda.  
Medverkande: Jessica Norin Ortiz.
Arrangör: Ung Media

11:30-12:00 #jagärhär - om civilkurage och hur 75 000 fick sin röst tillbaka
#jagärhär tar avstamp i den demokratiska frågeställningen om vem som har möjlighet att  
uttrycka sig på nätet. 
Medverkande: Magnus Dennert.
Arrangör: #jagärhär

13:00-13:30 Vad har läsning med mänskliga  
rättigheter att göra?
Vad har läsning med mänskliga rättigheter att göra? 
Samtal med Läsambassadör 2017.

13:00-13:30 Berättelsen om #vistårinteut
Den här föreläsningen kommer att handla om hur vanmakt och frustration hos professionella  
som möter ensamkommande byttes mot kamplust. Helt enkelt berättelsen om #vistårinteut. 
Medverkande: Sara Edvardson Ehrnborg.
Arrangör:  #vistårinteut

14:30-15:30 Att skriva transhistoria 
Det är alltid ett arbete att skriva historia. Men hur går det till och hur ser 
transhistorieskrivningen ut? Hur kan vi utmana cis-normativa förståelser av 
historieskrivning? 
Medverkande: Conny Karlsson Lundgren, Erika Alm, Sam Moa Holmqvist.
Arrangör: Nationella sekretariatet för genusforskning

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in English

FRI ENTRÉ  
till allt program på lördagen om du 
föranmäler dig på www.mrdagarna.se 
senast 10 nov. Annars tillkommer  
en avgift på 50 kr i dörren.

FRI ENTRÉ!

14:30-15:00 Kulturkompis – dela kulturupplevelser med nyanlända
Kulturkompis ger asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturak-
tiviteter gratis tillsammans i sin stad. 
Medverkande: Gunilla Åkesson, Tsegay Leake.
Moderator: Magdalena Swahn.  Arrangör: Studieförbundet Bilda

12:00-12:30 Sluta Stirra; Leende föder leende  
& ett hej föder ett hej!
Ett samtal om budskapet Sluta Stirra som syftar till ett 
förändrat bemötande av barn och vuxna med funktions-
variation, att mångfald ska bli på riktigt! 

15:00-15:30 Con Derecho a la Paz y la Seguridad 
– Med Rätt till Fred och Säkerhet
Las mujeres y las niñas tienen el derecho de prevenir 
y resolver conflictos además de construir sociedades 

13:30-14:00 Samtal med Ordfronts demokratipristagare
Rörelsen för att bevara Sollefteå BB tilldelas Ordfronts demokratipris 2017 för sin enträgna strid 
för det lokala samhällets överlevnad och allas tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter.
Arrangör: Föreningen Ordfront
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11:30-12:00 Extrainsatt program 
Se vidare information på plats eller på vår webb. 

11:00-11:30 Queer Youth in Uganda
Queer Youth Uganda is a LGBTI youth organization that promotes and protects the rights of 
LGBTI youth in Uganda.
Participant: Samuel Opio 
Organizer: Swedish Forum for Human Rights

 Sam Moa Holmqvist
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Medverkande: Sandra Eriksson.
Arrangör: Kristna Fredsrörelsen

11:30-12:00 Göra skillnad i världen
Den ojämlika fördelningen av mänskliga rättigheter är ett problem som vi vill 
bekämpa. Mikrolån är en väg. Vi vill inspirera andra att följa vårt exempel. 
Medverkande: Lena Eriksson.
Arrangör: Föreningen Soluppgången

13:00-13:30 Liv utan gift
Hur påverkar jordbrukskemikalier livet för småbrukare, urfolk och lantarbetare på den Lati-
namerikanska kontinenten? Vi delar med oss av exempel från småbrukarrörelsernas kamp.
Arrangör: Latinamerikagrupperna

 

Föreläsare: Läsambassadör 2017
Arrangör: Jönköpings bibliotek

12:30-13:00 Türkiye nereye doğru gidiyor?
Föreläsare: Zarathustra Acat.
Arrangör: Amnesty International

14:00-14:30 Maskuliniteter - om olika sätt att vara man
Vad betyder maskulinitetsnormer och hur ser mansidealet ut? Diskussion kring de normer som 
råder för män och vilka konsekvenser de har för mannen och samhället i stort. 
Föreläsare: Eva Vargas.
Arrangör:Svalorna Latinamerika

15:00-15:30 Turkiyê ber bi ku de diçe?
Föreläsare: Zarathustra Acat.
Arrangör: Amnesty International

12:00-12:30 Human Trafficking – slavery of today
It’s one of the most lucrative businesses in the world, generating billions of dollars, while destroying 
millions of lives. It trades in the most precious commodity– human beings – many of whom end up 
as sex slaves. What does modern day slavery look like? Can it be stopped?
Participant: Joy Ngozi Ezeilo. 
Organizer: Föreningen Ordfront

Medverkande: Osaman Basir 
Arrangör: Rädda Barnen

Medverkande: Hania Kutabi
Arrangör: Rädda Barnen

Arrangör: Operation 1325

Arrangör: Operation 1325

13.30-14.00 Rätten till giftfri mat
Vittnesmål om hur rätten till mat, mark och naturresurser kränks och försvåras av global 
jordbrukspolitik. Miniseminariet ingår i Matsuveränitetsveckan.
Arrangör: Matsuveränitetsveckan

Medverkande: Filippa Söderholm, Helen Rönnholm
Arrangör: Föreningen Sluta stirra

sostenibles para la seguridad humana. La Operación 1325 
se focaliza ante todo en dar más poder a las mujeres en 
los procesos de paz.
Arrangör:  Operation 1325

Joy Ngozi Ezeilo

14:30-15:00 Kids of Uganda - långsiktigt, innovativt utvecklingsarbete
En inblick i hur den lilla, ideellt drivna organisationen Kids of Uganda bedriver hållbart  
och långsiktigt utvecklingsarbete med barns rättigheter i fokus.
Medverkande: Sandra Molin.
Arrangör: Kids of Uganda

11:30-12:00 Extrainsatt program 
Se vidare information på plats eller på vår webb. 

11:00-11:30 Extrainsatt program 
Se vidare information på plats eller på vår webb. 

Seminariet är  
på turkiska

Seminariet är  
på kurdiska

Seminariet är  
på dari

Seminariet är  
på arabiska

Seminariet är  
på arabiska

Seminariet är  
på tigrinja

14:30-15:00

14:00-14:30

13.30-14.00

12:30-13:00

FO
TO

: P
A

U
LO

 F
IL

G
U

E
IR

A
S

Seminariet är  
på spanska



Kom till våra seminarier!

Här får du veta mer om vårt engagemang i olika  
frågor med MR-perspektiv: 

5. Torsdag 11-12: Från konvention till praktiskt arbete och sam- 
 verkan i ett helt län.

31. Torsdag 15-16: Jag är ett barn – jag har rättigheter! 

37. Torsdag 16.30-17: Hur gör vi när vårdpersonal diskrimineras 
 av patienterna? 

46.  Fredag 9-10: De mänskliga rättigheternas framtid  
 i Jönköpings län. 

76. Fredag 14.30-16: Hotad kultur? Hot, trakasserier och våld 
  mot konstnärer och författare i Sverige.

103. Lördag 13-14: Kulturinsatser för asylsökande och 
 nyanlända i Jönköpings län.

Kom till vår monter!

I vår monter (Lobby Syd, monter 47) 
möter du engagerade medarbetare som 

berättar mer om hur Region Jönköpings län 
jobbar med MR-frågor i praktiken. Vi byter 
gärna erfarenheter och tankar med dig. Du 
möter oss också i miniseminarier och sam-
tal på olika scener – se aktuellt program.

Vi ses på MR-dagarna!

Vi är till för alla!
Region Jönköpings län är en av de lokala med-
arrangörerna till årets MR-dagar – ett fantastiskt 
tillfälle att möta och lära med och av andra som 
också ser mänskliga rättigheter som en självklar 
utgångspunkt i samhället. 

Vår vision är ”Ett bra liv i en attraktiv region”. 
Vi arbetar för att  länets invånare ska ha 
möjlighet till hälsa, regional utveckling, 
kompetensutveckling och kultur. Vårt
arbete utgår från att alla människors 
lika rättigheter och värde erkänns 
och respekteras. 
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Tillgänglighet
Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter 
att vara en tillgänglig konferens och arbe-
tar kontinuerligt för att nå detta mål. Här har 
vi försökt svara på de vanligaste frågorna.    

Finns hörslinga i alla lokaler? 
Hörslinga finns i samtliga seminarieloka-

ler och vid alla scener. I vissa salar behövs 
halsslingor som kan hämtas ut i informa-
tionen på entréplan. Om hörslingan inte 
fungerar, kontakta de som arbetar som 
rumsvärdar. 
Är programmet tillgängligt för mig med 
behov av tolkning till teckenspråk? 

En stor del av seminarierna på MR-dagar-
na teckenspråktolkas. Dessa finns utmärkta 
både i schemaöversikten i programtid-
ningen och på vår webb. Du kan också vid 
anmälan lämna önskemål om tolk till andra 
seminarier som du vill ta del av om dessa 
inte teckenspråktolkas. Programmet tolkas 
genomgående till svenskt teckenspråk. 
Är programmet tillgängligt för mig med 
behov av dövblindtolkning? 

Vi har för närvarande inga seminarier 
som dövblindtolkas. Vid anmälan kan du 
lämna uppgifter om du önskar dövblind-
tolkning till något seminarium. Vi försöker 
att tillgodose deltagarnas behov i så stor 
utsträckning som möjligt. 
Kommer jag som är rullstolsburen att 
kunna röra mig obehindrat i lokalen? 

Alla lokaler är anpassade för rullstolsbur-
na. Vi är dock medvetna om att det kan bli 
mycket folk vilket kan försämra möjligheten 
att röra sig obehindrat. 
Finns konferensmaterialet tillgängligt i 
andra format? 

Programmet i punktskrift kan hämtas i in-
formationsdisken. Vill du ta del av program-
met i punktskrift tidigare eller är i behov av 
något annat material, kontakta oss! Pro-
grammet läggs också ut på vår hemsida. 
Finns det möjlighet till ledsagare på 
plats? 

Behöver du ledsagare kan du vända dig 
till tillgängliga volontärer i informationsdis-
ken. Kontakta gärna oss om du redan nu 
vet att du vill ha ledsagare. 
Finns det mat till mig som har särskilda 
kostbehov? 

Hör gärna av dig till oss om du har mycket 
specifika kostbehov så kan vi undersöka 
om det går att göra en specialbeställning.

Inga måltider ingår i biljettpriset.

Har du frågor eller funderingar kontakta oss 
gärna info@mrdagarna.se

  
 

Är du sugen på att jobba ideellt under Nordens största forum för mänskliga rättigheter? 
I år är vi i behov av cirka 100 engagerade och duktiga frivilligarbetare. Som volontär får 
du möjlighet att möta forskare, politiker, aktivister och föreningsaktiva från hela världen, 
att lyssna på seminarier om vår tids mest brännande frågor och att vara en viktig pussel-
bit i ett viktigt arrangemang. Kontakta vår volontärsamordnare: sofia.mild@mrdagarna.se 
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Bli volontär!

FÖR ROMERS RÄTTIGHETER 
Hur kan myndigheter och kommuner 
arbeta för romers rättigheter och 
inkludering, och motverka diskrimi‑
nering? Romska ungdomar deltar på 
seminariet tillsammans med Boverket 
och Stockholms stad.  
Torsdag kl. 15‑16, konferensrum 13

BEVARA OCH UTVECKLA  
Unga från nationella minoriteter 
samtalar om identitet, språk och 
kultur. Finns det en motsättning mellan 
att bevara och utveckla? Medverkar 
gör bl.a. Rebecka Digervall från The 
Magnettes (bilden). Samtalet leds av 
Ann‑Helén Laestadius,  Augustvinnare 
för bästa ungdomsbok 2016. 
Fredag kl. 13‑14, konferensrum 19

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget samordnar 
minoritetspolitiken i Sverige. Länsstyrelsen samordnar 
även arbetet inom ramen för romsk inkludering. Besök 
oss i monter 46 och läs mer på www.minoritet.se 

 

NATIONELLA  
MINORITETER 

Missa inte våra seminarier

 
Anna Eken och Kristin Andersson hjälpte till i Göteborg 2015. 
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A.  OASEN. En interaktiv utställning med Share 
Music & Performing Arts, Österängens 
konsthall och Skådebanan.

B. SKAPARKOLLEKTIVET FORMA. En perfor-
mance-produktion av konstverket 17 000.

C.  NORMSTORM. En fotoutställning i  
samarbete mellan olika skolor, Jönköpings 
kommun, Kvinno- & tjejjouren Jönköping, 
Mediacenter Jönköpings län och  
Jönköpings läns museum.

D. VEM ÄR HEN? En utställning framtagen av 
Emeli Holmström och Tomas Gunnarsson 
– för Norrtälje museum.

E. SVALORNA. En fotoutställning av foto- 
journalisten Troy Enekvist.

F. #Ochjagprotesterade. En konstinstallation 
av Make Equal.

G. ROMER – EN AV FEM NATIONELLA 

 MINORITETER. En utställning producerad  
av Västarvet.

H. JÖNKÖPINGS PASTORAT

Läs mer på www.mrdagarna.se
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Trappor till kongresshall

GARDEROB

MELLANPLAN

FOTOGRAFI, KONST 
OCH INTERAKTIVA 
UTSTÄLLNINGAR

B.

C.

D.

Hiss

WC

K= KONFERENSRUM

OASEN
Läs mer på sid 47

A.
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GLOBALA 
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05 06 07 08 09 10

Här kan du träffa lokalt civilsamhälle  
under lördagen 11 november.
RFSU Jönköping
Rädda Barnen Jönköping
Stiftelsen Fistulasjukhuset
Svenska Afghanistankommittéen Jönköping
Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh
Integrera Mera
Föreningen Soluppgången
Föreningen Spectra

49.  Acces to nature, Jönköpings kommun
59.  ActionAid 
03. Amnesty International 
24. Arvsfonden 
72. Barnombudet i Uppsala län 
45. Barnombudsmannen 
73. Barnrättskonsulterna 
27. Bris
57. Brottsofferjourerna Jönköping, Småland 

West och Höglandskommunerna
07. CISV 
60. Civil Rights Defenders 
26.  DemokratiAkademin 
35.  Diakonia 
45.  Diskrimineringsombudsmannen 
04.  Erikshjälpen 
63.  ETC 
31. Fonden för mänskliga rättigheter 
05. Forum - Idéburna organisationer 
 med social inriktning
10. Freethem Jönköping/Freethem
34. Friends
40. Funktionsrätt Sverige
17. Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län
25. Föreningen Ordfront
21. Göteborgs stad

28.  Göteborgs universitet
29. Ibn Rushd Studieförbund
01. IM Individuell Människohjälp
14. Islamic Relief
50. Jönköpings bibliotek
48. Jönköpings kommun
51.  Jönköpings University
68. Kristna Fredsrörelsen
61. Kulturgruppen för resandefolket
74. Lika Unika
37. Linköpings kommun
23. Lunds Universitet
58. Länsstyrelsen Jönköpings län
46.  Länsstyrelsen Stockholm
21. Länsstyrelsen Västra Götaland  
39.  Make Equal
18.  Migrationsverket
45.  Myndigheten för delaktighet
36.  Myndigheten för stöd till trossamfund
67.  MyRight
22.  Nationella sekretariatet för 
 genusforskning
08. Noaks Ark Syd
15. Qandil
33.  Raoul Wallenberg Institutet
09. RealStars

20. Regeringskansliet
47. Region Jönköpings län
52.  Rättighetsfokus
02. Röda Korsets Ungdomsförbund
46. Sametinget
30. Sensus
12. Statens institutionsstyrelse
43. Studieförbundet Bilda
42. Studieförbundet Vuxenskolan  
 i Jönköpings län
64. Svalorna Indien Bangladesh
41. Svenska Esperantoförbundet
32. Svenska kyrkan
13. Svenska missionsrådet
11. Sveriges Kommuner och Landsting
65. Sydasien
16. Teologiska högskolan Stockholm
62. Teskedsordern
75. Transföreningen FPES
66. Union to Union
19. Uppsala Universitet
06. Vardagens civilkurage
38.  Vision
69. Vårsols familjecenter
21. Västra Götalandsregionen 

53 55 5654 57 58

FRI ENTRÉ!

14

18

CAFÉ

INFODISK

Café:
Här kan du ta del av kreativa workshops, 
språkcaféer m.m. Se anslag på plats!

E.

F.

G.

H.

UTSTÄLLARE
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Plats för DO

Under forumet får du inte missa att besöka 
globala scenen på utställartorget. Här avlö-
ser miniseminarierna varandra och fokus är 
globala MR-frågor och Agenda 2030. Flera 
av forumets internationella gäster kommer 
också att tala här. För närmre information 
om programpunkter se schemat på sidorna  
37,39 och 41 eller besök vår hemsida.

Passa på  
att besöka 
globala scenen 
 

Under Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras inte bara drygt tvåhundra programpunkter utan 
forumet erbjuder också en uppsjö av olika kulturevenemang och utställningar. Dessutom deltar  
runt 80 utställare på utställartorget. För att du som besökare ska kunna orientera dig i MR-djungeln 
kommer här några tips på aktiviteter och annat spännande under dagarna. 

Vad händer på mässan?

Utställningen Romer – en av fem nationella 
minoriteter är en utställning som fokuserar 
på romer, men som också ger ingångar till 
de övriga nationella minoriteterna; judar, 
tornedalingar, samer och sverigefinnar. I 
utställningen gestaltas romernas historia 
om utanförskap genom film, text och bilder. 
Utställningen vänder sig i första hand till 
yrkesutövare och beslutsfattare som kom-
mer i kontakt med frågor som rör nationella 
minoriteter och är producerad av Västarvet.
Var: Se karta (sid 44-45)

I samarbete med Alfred Dahlin musikklasser 
i Jönköping sätter barnkörföreningen Nova 
upp en musikalisk resa i körform, baserad på 
Dan Bornemarks sånger. I kören med 
verkar även nyanlända barn och ung-domar 
och musiken kommer att handla om mänsk-
liga rättigheter i världen. 
Tid: Lördag 16:00-17:00  Hammarskjöldsalen

Jorden runt med 
Barnkören Nova

Normbrytande bilder
Under forumet kommer du kunna ta del av 
projektet Normstorms bilder som pryder 
väggarna på väg till utställartorget. Projek-
tet består av normkreativa bilder och konst 
som har tagits fram i samarbete med skol-
ungdomar i kommunen. Bilderna behand-
lar allt ifrån psykisk ohälsa bland unga till 
normer och föreställningar runt maskuli-
nitet och vad det innebär att vara svensk. 
Bilderna har ställts ut på olika platser i det 
offentliga rummet i Jönköping sedan 2012 
och nu visas ett urval av bilderna som kom-
mit fram under åren på MR-dagarna.

– Förhoppningen är att projektidén och 
arbetssätten skall inspirera andra att arbe-
ta på liknande sätt. Inte bara inom skolan 
och i kommuner utan också inom annan 
verksamhet. Sen är det såklart fantastiskt 
roligt att få ställa ut ett urval av de bilder 
som kommit fram under åren på en kon-
ferens som når ut till så många människor. 
Ett centralt element i projektet är offentliga 
utställningar och genom att ställa ut på 
MR-dagarna når vi ut till ännu fler, säger 
Joanna Isaksson, utvecklingsledare  
Jönköpings kommun.

I kongresshallens foajé hittar du Oasen, en 
utställningsmiljö där kulturföreningen Sha-
reMusic & Performing Arts tillsammans med 
Österängens konsthall och Skådebanan i 
Jönköpings län skapar en Oas i gränslandet 
mellan monter och seminarium.

Bland annat kan du som besökare här 
prova på att skapa egen musik med hjälp 
av musikteknologiska appar och instru-
ment. Du kan delta i en skulpturworkshop 
med MR-prägel och se några av konstver-
ken från utställningen Monument. 

Skådebanan I Jönköpings län presenterar 
en installation om romanfiguren Miriam i 
Maj-Gull Axelssons roman Jag heter inte 
Miriam. Huvudpersonens upplevelse av ras-
kravallerna i Jönköping 1948 och samtalsto-
nen i umgänget i Nässjö tystar henne ända 
tills hennes 85-årsdag. Vi frågar oss, varför är 
hon tyst? Hur agerar vi idag? 
Mycket att ta del av helt enkelt så missa inte 
att ta ett besök förbi Oasen!
Var: Se karta (sid 44-45) 

På gång i Oasen

Att vara Rom  
– då och nu
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Var: Gången mellan garderoben och utställarhallen. (se karta sid 44-45)
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Vad händer på mässan?

Hen och rätten 
att finnas
Vem är hen? är en utställning fram-
tagen av Emeli Holmström, musei-
intendent, och Tomas Gunnarsson, 
mer känd som Genusfotografen, 
för Norrtälje museum. Den bygger 
på porträtt och intervjuer med sju 
personer som benämner sig själva 
som hen. I bild och text får vi del 
av berättelser från människor med 
en könsidentitet bortom tvåköns-
normen. Vem är hen? handlar om 
rätten att finnas och ta plats, men 
undersöker också varför ordet hen 
väcker så många känslor.  Arrangö-
rer: Länsstyrelsen i Jönköpings län 
och Region Jönköpings län i samar-
bete med Norrtälje museum 
Var: Se karta (sid 44-45)

Kan ett mobilt bibliotek vara en mänsklig rättighet? 
Missa inte chansen att besöka Jönköpings bokbuss 
och bokbil som finns utanför entrén på Elmia fredag 
kl 12-17.30 och lördag kl 11-16. Bussen har fått pris för 
att vara landets bästa, enligt Svensk biblioteksförening. 
Välkommen in så får du veta om MR och tillgänglighet 
på bibliotek

Landets bästa bokbuss
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Eva Nikell, utredare på Diskri-
mineringsombudsmannen. I år 
är DO en av drygt 80 organi-
sationer som finns på plats på 
utställartorget. 
   
Ni kommer tillsammans med Myndighe-
ten för delaktighet och Barnombudsman-
nen ha en specialmonter på utställartor-
get, vad kan besökarna förvänta sig när 
de besöker er utställarplats?

 Montern kommer att ha ett särskilt 
fokus på FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning, 
men också på diskrimineringslagens nya 
bestämmelser om aktiva åtgärder och på 
möjligheterna att motverka bristande till-

gänglighet. 

Hur kommer er monter att vara 
utformad? 

 Avsikten är att levandegöra 
innehållet i konventionen 
och diskrimineringslagens 
bestämmelser. Vi vill få igång 

ett samtal om hur regelverken 
kan förstärka varandra i det 

lokala praktiska arbetet. 

Varför är det viktigt för er som organi-
sation att vara med som utställare under 
årets MR-dagar? 

DO har varit med som utställare i flera år 
på MR-dagarna. Just i år satsar vi extra re-
surser på en större monter som också kan 
bli en mötesplats för dessa viktiga samtal.

 
Vad ser ni mest fram emot med årets  
forum? 

Det mest värdefulla med MR-dagarna är 
möjligheten att träffa många människor 
och få ta del av andras kunskaper och 
erfarenheter. Det är en central del av DO:s 
verksamhet.
Monternummer: 45

Missa inte DO:s seminarier under  
MR-dagarna:

☛ 23. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - 
hur kan de göra skillnad?
Tid: Torsdag 15:00 - 17:30 Rydbergsalen

☛ 45. Religion i arbetslivet – rättigheter 
och skyldigheter
Tid: Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 10

☛ 55. Tillgänglighet – en förutsättning för 
mänskliga rättigheter 
Tid: Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 10

Hallå där… 
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På gång i Jönköping
Under MR-dagarna äger många lokala arrangemang rum i Jönköping 
som uppmärksammar mänskliga rättigheter. Här är ett urval av några:

We Have A Dream…
är en vandrande utställning som passande nog befinner sig på Jönköpings 
läns museum i samband med MR-dagarna. Utställningen består av ett ur-
val av 114 fotografier som porträtterar några av världens mest inflytelserika 
personer sida vid sida med ungdomar och vardagshjältar. Över etthundra 
aktivister, fredspristagare, artister, författare och politiker har valt att medverka 
i We Have A Dream för att inspirera andra att förverkliga sina drömmar och 
visioner. Okända ungdomar som Ida Engblom och Abbas Ahmadi står sida 
vid sida med Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Patti Smith, Ai Weiwei, Pussy 
Riot, Richard Branson, Annie Lennox och Dalai lama. Intill varje porträtt pre-
senteras citat och utdrag från intervjuerna som finns att läsa i boken We Have 
A Dream.

Initiativtagarna, fotografen Albert Wiking och Oscar Edlund som intervjuat 
och koordinerat de medverkande, har arbetat från och till med projektet 
under tio år. Texterna har skrivits av journalisten Daniel Rydén, besök  
www.wehaveadream.se för mer information.

Utställningen äger rum på Jönköpings läns museum  
mellan 14 oktober 2017 och 14 januari 2018. 
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Malala Yousafzai Ai Weiwei
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»Even in a lost world, there will always be hope« 
av Rita Janbossian.

Immanuelskyrkan i Jönköping sätter upp 
en nyskriven musikdramatisk föreställning 
med utgångspunkt i Martin Luther Kings 
berömda tal »I have a dream«. Föreställ-
ningen handlar om drömmar om en bättre 
värld, ett bättre liv, i både det stora och det 
lilla och kommer att bestå av både en kör 
och amatörskådespelare, med blandad 
bakgrund och ålder. Några har levt hela 
sitt liv i Sverige och några har kommit hit 
på flykt från krig. Manus och regi står Henrik 
Ydreborg för och musikalisk ansvarig är 
Maria Ydreborg. 
När: Torsdag 9/11 kl 19:30 
Var: Immanuelskyrkan, inträde 150:-

Fredag den 10/11 arrangerar Mänskliga 
Rättighetsdagarna tillsammans med 
bland annat Songlines och Musiker mot 
rasism en musikföreställning på kultur-
huset Spira där unga som flytt får berätta 
sina historier.

Kvällen på Spira är ett tillfälle där unga som flytt får lyfta 
sina berättelser utifrån ett MR-perspektiv i en musikföre-
ställning tillsammans med lokala och kända musiker. 

– Det kommer bli en fantastiskt stark upplevelse, av och 
med unga på flykt. Deras berättelser, deras 
drömmar, deras resor och detta mixat 
med unga lokala musiker och större 
artister som kommer spela musik från 
sina hemländer men också svensk 
musik, säger Julia Sandwall, nationell 
samordnare för Songlines, en av flera 
samarbetspartners bakom projektet. 

Kvällen kommer att fokusera på mänsk-
liga rättigheter för barn och unga på flykt. 
Under föreställningen kommer texter 
från delar av FN:s barnkonvention och 
kända MR-citat att projiceras på scenen. 

– Förhoppningen är att du som besökare kommer få en 
mycket stark upplevelse av hur det är att vara på flykt, att 
vara människa kopplat till mänskliga rättigheter. I ord och 
ton, rörelse och rytm, säger Julia Sandwall. 

Föreställningen är ett samarbete mellan Mänskliga Rättig-
hetsdagarna, Föreningen Songlines,  Musiker mot Rasism, 
KulturUngdom, Kulturplatån i Gislaved, Smålands Musik 
och Teater och Föreningsliv och det fria kulturlivet i Jönkö-
pings län. 

Plats: Kulturhuset Spira

På gång i Jönköping Musikfest på Spira

Drömmar om en bättre värld

Julia Sandwall
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– en skolkonsert i samband med MR-dagarna klockan 
18 torsdagen den 9 november i Kristine kyrka.

»Barn under  
samma himmel«



LÄNSSTYRELSERNA PÅ MR-DAGARNA 
Välkommen på Länsstyrelsernas seminarium om människorättsläget i  
landet. Vi följer upp FNs rekommendationer till Sverige på regional och 
lokal nivå. Fredag klockan 16.30-17.30. 

Andra seminarier där länsstyrelserna deltar:
• Från konvention till praktiskt arbete och samverkan i ett helt län. Torsdag 11.00 - 12.00.
• Tillsammans för romers rättigheter – mot diskriminering. Torsdag 15.00 - 16.00.
• De mänskliga rättigheternas framtid i Jönköpings län. Fredag 09.00 - 10.00.
• Ensamkommande barn försvinner - Vems ansvar? Fredag 10.30 - 12.00.
• Bevarande och utveckling. Hur ser unga företrädare för de nationella minoriteterna  

på framtiden för sina språk och kulturer. Fredag 13.00 - 14.00.
• Att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning.  

Fredag 15.30-16.00



Är mens en 
facklig fråga? 
Kom och 
prata med 
oss. 

Monternummer 38

För mer informat ion om utbi ldningsutbudet
www.mr-forum.se

Uppsala universitet fortsätter att utbilda 
statligt anställda i mänskliga rättigheter

Förlängt reger ingsuppdrag



TID OCH PLATS
Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs 
torsdag till lördag den 9-11 november på 
Elmia i Jönköping. Glöm inte att skriva ut 
din biljett som du har fått via e-post då du 
registrerat dig.

Registreringen öppnar 08.30 

Program torsdag: 09.30-18.30 

Program fredag: 09.00-18.15

Program lördag: 10.00-17.00

Adress: Elmiavägen 15. 
Buss 1 går regelbundet från Juneparken/
Järnvägsstationen. Kliv av vid Rosenlunds-
badet eller hållplats Elmia. Gå över gatan 
och Elmia ligger bakom Scandic Elmia.

ANMÄLAN
Köp din biljett på www.mrdagarna.se  
Du kan också köpa biljetter i entrén på Elmia 
i mån av plats. Observera att biljetter inte ger 
någon garanterad plats på seminarier. Var 
ute i god tid och ha gärna ett andrahands-
alternativ!

DELTAGARAVGIFTER
Mänskliga Rättighetsdagarna är uppdelad i 
två delar – den ena är gratis och den andra 
är avgiftsbelagd. För att få tillgång till alla 
längre seminarier torsdag och fredag krävs 
det att du har köpt biljett.  

Två dagar:
• Myndigheter och företag: 2 450 kr
• Ideella organisationer, lärare och privat-

personer: 950 kr
• Studenter, arbetslösa, pensionärer och 

ungdomar upp till 20 år: 290 kr
• Skolklasser (bokas klassvis) per elev:  

200 kr

En dag:
• Myndigheter och företag: 1 750 kr
• Ideella organisationer, lärare och privat-

personer: 750 kr
• Studenter, arbetslösa, pensionärer och 

ungdomar upp till 20 år: 190 kr
•  Skolklasser (bokas klassvis) per elev: 
 150 kr/elev.

FRI ENTRÉ
För den som inte har köpt biljett finns det 
fortfarande mycket att göra på Mänskliga 
Rättighetsdagarna:

Allt program under lördagen 11 november 
kommer att vara kostnadsfritt att besöka om 
du förhandsregistrerar dig via hemsidan se-
nast fredag 10 november, annars tillkommer 
en avgift på 50 kr i dörren.

Dessutom fri entré till miniseminarier och 
utställningar torsdag den 9 november och 
fredag den 10 november.

Miniseminarierna äger rum på öppna 
scener på utställartorget och kräver ingen 
biljett. Här pågår ett non-stop program 
med debatter, samtal och kulturinslag. 
På utställartorget kan du möta ett 80-tal 
organisationer som arbetar med mänskliga 
rättigheter i praktiken. 

BOENDE
Under konferensen kommer fler evenemang 
vara igång i Jönköping samtidigt. För att  
vara säker på att du hittar ett bra boende 
rekommenderar vi att du bokar hotell eller 
vandrarhem så snart som möjligt. Mänskliga 
Rättighetsdagarna har fått specialpris på 
vissa hotell i Jönköping. Se vår hemsida för 
mer information: www.mrdagarna.se

TILLGÄNGLIGHET
Se sidan 47 för fullständig information!

PRESS 
Vill du rapportera från Mänskliga Rättighets-
dagarna? Kontakta info@mrdagarna.se för 
ackreditering och vidare information.

ARRANGÖRER
Bris, Demokratiakademin, Diakonia, Friends, 
Fonden för Mänskliga Rättigheter, Förening-
en Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul 
Wallenberg Institutet, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid Göteborgs Universitet, Sensus 
studieförbund och Svenska kyrkan.

LOKAL ARBETSGRUPP
Diakonia Jönköping, Ibn Rushd Jönköping, 
Jönköpings kommun, Jönköping University, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Ordfront vät-
terbygden, Region Jönköpings Län, Sensus 
Jönköping och Svenska kyrkan Jönköping 

I SAMARBETE MED
Fackförbundet Vision, Myndigheten för stöd 
till trossamfund, Diskrimineringsombuds-
mannen, Sveriges kommuner och landsting, 
Uppsala Universitet.

MED STÖD AV
Detta material är delvis finansierat av Reger-
ingskansliet och Sida, styrelsen för interna-
tionellt utvecklingssamarbete. De delar inte 
nödvändigtvis de åsikter som här framförs. 
Ansvaret för innehållet är programarrangö-
rernas och Mänskliga Rättighetsdagarnas 
kansli. 

ORGANISATION
Föreningen Ordfront är ekonomisk och juri-
disk värd för Mänskliga Rättighetsdagarna 
och arbetsgivare för MR-dagarnas kansli. 

KONTAKT
info@mrdagarna.se      www.mrdagarna.se 
08–12 15 00 52 
072–050 42 52
Caroline Matsson, projektledare
caroline.matsson@mrdagarna.se
Malin Slätis, projektledare
malin.slatis@mrdagarna.se
Annika Hallman, (tjl) kommunikatör
annika.hallman@mrdagarna.se
Sofia Mild, kommunikatör 
sofia.mild@mrdagarna.se
Pernilla Dure, formgivare
pernilla.dure@ordfront.se
Nina Ahlén, annonsansvarig och redaktör/
skribent programtidning
nina.ahlen@mrdagarna.se
Fredrika Ottosson, illustratör programtidning
Anna Wigenmark, GS Ordfront
anna.wigenmark@ordfront.se

Tryck: TMG Tabergs

ARRANGÖRER: INFORMATION

I SAMARBETE MED: 


