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Registrering: Registrering av deltagare till MR-dagarna sker från måndagen den 19 november klockan 800

Adress: STOCKHOLMSMÄSSAN I ÄLVSJÖ Mässvägen 1 Pendeltåg från Stockholms Central till Älvsjö (5min)

VÄLKOMMEN  
TILL MR-DAGARNA!

MR-dagarna – folkrörelsernas forum för mänskliga rättigheter –  
arrangeras av åtta frivilligrörelser och tre akademiska institutioner.  
Tillsammans är vi en stor och pådrivande del av det ideella Sverige.

DemokratiAkademin
Diakonia

Fonden för mänskliga rättigheter
Föreningen Ordfront

Raoul Wallenberg Institutet
Sensus studieförbund

Svenska Helsingforskommittén
Svenska kyrkan

Svenska Röda Korset
Teologiska Högskolan i Stockholm

Utrikespolitiska Institutet 

MR-dagarna stöds av:

Sida
Folke Bernadotteakademin

Utrikesdepartementet

Sponsorer:

Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Swedbank

MCI 

Syftet med MR-dagarna är att det svenska samhället ska genomsyras av respekt för mänskliga 
rättigheter. För att komma dit krävs en genomgripande förändring av attityder, arbetssätt, politik, 

lagar och regler. Att enskilda människor, ideella organisationer, myndigheter och företag har mod 
att prioritera mänskliga rättigheter i vardagslivet. 

MR-dagarna arrangerades första gången år 2000 i Stockholm. Förra året i Malmö på Malmö 
högskola, i år Stockholm på mässan och nästa år i Luleå på Kulturens Hus. 

MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter! 
www.mrdagarna.se
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 FÖR REALISTER OCH idealister är svaret givet men olika. Idén 
om fred och mänskliga rättigheter kan spåras tillbaka genom 
människans hela nedtecknade historia. Men det är först under vår 
livstid, det senaste halvseklet, som mänskliga rättigheter har växt 

till en folkrörelse, en global övertygelse, och till en juridisk omstöp-
ning av rättsväsendena världen över. För femtio år sedan existerade inte 
begreppet mänskliga rättigheter i de juridiska läroböckerna.

Mänsklighetens upplevelse under några få decennier av två ohyggliga 
världskrig och folkmorden på judarna, assyrierna och kongoleserna 
drev fram deklarationen om de mänskliga rättigheterna 1948. Föraktet 
för mänskliga rättigheter uppfattades som orsaken till krigen. 

I FN:s stadga skrevs det in att de mänskliga rättigheternas måste 
skyddas genom lagens överhöghet för att inte människor som en sista 
utväg ska göra uppror mot tyranni och förtryck. Människors otålighet 
mot förtryck är mindre än en generation långt. 

Krigen har inte upphört under de år som gått. Miljoner har dött i 
krig, varningar höjs för lokala kärnvapen i framtiden. Men krigen har 
blivit färre och sedan fem år tillbaka kan krigsförbrytare ställas inför 
den internationella krigsförbrytardomstolen och dömas.    

Är en värld utan krig möjlig? Är en värld utan förtryck möjlig? Finns 
det svar på dessa frågor så finns de bland alla deltagare på MR-dagarna, 
bland alla tal, workshops och seminarier. Här kan du ta del av erfarenhe-
ter från människor som upplevt krigets fasor men som inte slutat arbeta 
för en fred där allas rättigheter respekteras. Här finns Tadatoshi Akiba, 
Hiroshimas borgmästare, som arbetar för att en värld utan kärnvapen 
ska vara verklighet 2020 och Kathy Kelly som hotades med tolv års 
fängelse i USA för att hon skickat mediciner och leksaker till Irak. Och 
många, många fler.

Välkommen till folkrörelsernas stora forum för mänskliga rättigheter!  
Här finns det en realistisk idealism som kan skapa en värld utan krig och  
utan förtryck.

Är det de första svåra stegen av förverk-
ligandet av ett världsmedborgarskap 
grundat på mänskliga rättigheter som vi 
upplever idag? Det som Immanuel Kant 
såg framför sig som nödvändigt redan för 
två hundra år sedan?

Leif Ericsson
MR-dagarna

ÄR EN VÄRLD  
UTAN KRIG MÖJLIG?

Jordens folk har nu nått så långt  
(i trängre och vidare mening) i sin 
samhörighet, att en rättskränkning 
på en plats på jorden upplevs av alla. 
Därför är idén om ett världsmedbor-
garskap ingen fantastisk eller bisarr 
rättsföreställning utan en nödvändig 
komplettering av såväl stats- som 
folkrättens oskrivna lagar. Den blir på 
så sätt till en universell människorätt. 
Det är blott under denna betingelse, 
som vi kan smickra oss med att vi bit för 
bit närmar oss den eviga freden.

Ur Immanuel Kant, 
Om den eviga freden, Königsberg 1795

Vi, 
de förenade nationernas folk, beslutna
att rädda kommande släktled undan 
krigets gissel, som två gånger under vår 
livstid tillfogat mänskligheten outsäg-
liga lidanden, 
att ånyo betyga vår tro på de grundläg-
gande mänskliga rättigheter, …

Ur inledningen på 
Förenta Nationernas stadgar, 1945

OMSLAGSBILD: KRISTINA ANSHELM, Kusiner

Innehåll
Huvudtalare sid 4–5
Krig och fred sid 6–8
Vapen sid 10
Försoning sid 10–11
Religion sid 11
Brott och straff sid 12

Kampen mot terrorism sid 12–13
Handel sid 13
Per Anger-pristagare:
     Yolanda Becerra sid 13
Sverige sid 14–15
Basutbildning sid 16
Miniseminarier sid 17–18

Utställare sid 20–21
Tidschema måndag sid 22–23
Tidsschema tisdag sid 24–25
Program i bokstavsordning sid 24–25
Glada Hudik: Elvis sid 26
Lokalöversikt sid 27
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Måndag 09.00 –09.45  Viktoriasalen 

Jan Eliasson
ATT FÖREBYGGA KRIG  
OCH KONFLIKTER
2005 slogs principen fast om 
»skyldigheten att skydda«, 
»responsibility to protect«. Den 
sprang ur misslyckandet i Srebreni-
ca och Rwanda och insikten att 
FN effektivt ska kunna förhindra 
etnisk rensning och folkmord. 

Jan Eliasson har varit ordfö-
rande för FN:s Generalförsamling, 
svensk utrikesminister och är idag 
FN:s sändebud i Darfur.

Måndag 10.00 –10.45  K22  

Ruth Manorama 
DALITKVINNOR –  
DE MEST FÖRTRYCKTA
De förtrampade dalitkvinnorna 
utgör ryggraden i det indiska 
samhällets jordbruk. Men de 
accepterar inte tyst sina villkor 
utan bär på en bitterhet, vrede och 
beredvillighet till handling. 

Ruth Manorama, en av dalitrörel-
sen mest kända kvinnor, fick 2006 
Right Livelihoodpriset. 

Måndag 12.00 –12.45  K21 

Abdi-Noor Mohamed
HUR SKA SOMALIA NÅ FRED?
Efter år av politiskt mörker och 
inbördeskrig i Somalia bär många 
somalier på ett hopp om att 
återskapa en fredlig nation. 

Abdi-Noor Mohamed är förfat-
tare och har skrivit politiska analy-
ser, romaner och dikter om den 
somaliska tragedin. Han är ordfö-
rande för frivilligorganisationen 
Community Concern Somalia.

Måndag 13.00 –13.45  K21 

Sadik J Al-Azm
ISLAM OCH SEKULÄR HUMANISM
Sadik Al-Azm, syrisk filosof, 
kulturhistoriker och människo-
rättsförsvarare, är en av arabvärl-
dens mest prominenta intellek-
tuella. Enligt Al-Azm kommer 
moderniteten att ha samma 
effekt på islam som den har haft 
på kristendomen i Europa, så att 
religionen kommer att drivas bort 
från den offentliga arenan till den 
privata sfären.

Sadik Al-Azm deltar även i 
seminariet »Islam, religiös mångfald och universella rättigheter 
i multietniska demokratier« 

Måndag 15.45 –16.30  K11
  

David Tolbert
INGEN FRED UTAN RÄTTVISA
David Tolbert är vice chefsåklagare 
vid Internationella krigsförbry-
tartribunalen för det före detta 
Jugoslavien ICTY i Haag. Han talar 
om tribunalens arbete i relation till 
fredsbyggande och rättvisa. 

Måndag 18.30 –19.15  Viktoriasalen  

Tadatoshi Akiba
EN VÄRLD UTAN KÄRNVAPEN  
ÄR MÖJLIG
Tadatoshi Akiba är borgmästare i 
Hiroshima. Han leder kampanjen 
Cities Are Not Targets i protest 
mot att många kärnvapen är 
riktade mot städer och kampanjen 
Vision 2020 med slutmålet att 
kärnvapen ska vara avskaffade år 
2020. 

HUVUDTALARE

TAL OCH SEMINARIER PÅ 
ENGELSKA MARKERAS MED

NYTILLKOMMEN HUVUDTALARE

www.mrdagarna.se
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Tisdag 09.00 – 09.45  Viktoriasalen  

Kathy Kelly
STOPPA USA:S KRIG I IRAK
Krigsmotståndet är större än 
någonsin i USA. Hur ska USA:s 
krig kunna stoppas? Hur bedrivs 
krigsmotståndet? 

Kathy Kelly, Chicago, är koordia-
tor för Voices for Creative Nonvio-
lence. Hon var en av initiativta-
garna till Voices in the Wilderness, 
en kampanj som syftade till att 
avbryta sanktionerna mot Irak 
1996. Hon hotades med tolv års 
fängelse för att medvetet ha brutit 
mot sanktionerna genom att sända 
mediciner och leksaker till Irak och 
dömdes till höga böter, vilka hon 
vägrat att betala.

Tisdag 10.00 –10.45  K21

Zanyar Adami
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
SOM AFFÄRSIDÉ
Mänskliga rättigheter är  
inte längre en behjärtansvärd grej 
att förlora pengar på. De företag 
som struntar i mänskliga rättig-
heter kommer att leva farligt på 
marknaden.

Zanyar Adami är grundare av 
Gringo.

Tisdag 10.00 –10.45  A1 

Ziad Abu-Amr 
PALESTINSK FÖRSONING
Dr Ziad Abu-Amr var utrikesminister 
i den palestinska enhetsregering som 
bildades i februari 2007 men är inte 
medlem i den nuvarande palestinska 
regeringen. 

Han har länge representerat Gaza 
i palestinsk politik som oberoende 
politiker och förordat dialog både 
mellan Fatah och Hamas och mellan 
Palestina och Israel som vägen till 
fred. 

Tisdag 13.00 –13.45  K1 
 

ÅRETS PER ANGER-PRISTAGARE: YOLANDA BECERRA
Prisutdelare är HKH Kronprinsessan Victoria

KAMPEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Yolanda Becerra är ordförande för Organizatión Feminina 
Popular, som arbetar för fattiga kvinnors rättigheter i Colom-
bia. Hon har under lång tid levt under dödshot från paramili-
tära grupper för att hon protesterat mot kränkningar av mänsk-
liga rättigheter. 

Per Anger-priset är instiftat av den svenska regeringen och 
delas ut varje år till en person som verkar i Per Angers anda för 
humanism och demokrati. Per Anger initierade de svenska 
räddningsaktionerna av judar i Budapest under andra världs-
kriget.

Tisdag 15.15 –16.00   K1, K2 

Samia Ishag
DRÖMMEN OM ETT ANNAT DARFUR
Människor i Darfur drömmer och 
kämpar i skuggan av våldet för 
demokrati, inflytande och mänsk-
liga rättigheter. De har också tagit 
plats – inte bara väpnade rörelser 
– vid förhandlingsbordet om det 
framtida Darfur. 

Samia Ishag arbetar sedan ett par 
år för FN:s mission i Dafur. Hon 
har tidigare deltagit i fredsamtal 
kring Sudan.

Vi måste få stopp på detta krig. ... Jag är övertygad om att vi alltid måste 
stå med en fot i ett icke-våldsmotstånd mot de krafter som skapar och driver 
krigen, och med en fot hos de människor som drabbas av det fysiska och 
psykiska lidande som dessa krafter orsakar. Kathy Kelly

19–20 november Stockholmsmässan

Mrdag_NYprogram_2007.indd   5 07-11-05   15.28.30

creo




6      MR–DAGARNA 2007  19 – 20 NOVEMBER

KRIG OCH FRED

Måndag 10.00 –11.30  K12    

DIALOG ELLER KONFRONTATION I ZIMBABWE?
Zimbabwe är ett land i politisk, ekonomisk och social kris. Konflikter 
på alla samhällsnivåer ökar och folket lider under politiskt förtryck och 
matbrist. Hur kan man i denna situation verka för mänskliga rättigheter 
och en fredlig utveckling? Utifrån egna erfarenheter diskuterar represen-
tanter för det civila samhället i Zimbabwe olika initiativ och metoder att 
arbeta för fredlig förändring. Dialog, konfrontation eller både och? 

Medverkande: Dr. Goodwill Shana, President of Evangelical Fellow-
ship of Zimbabwe, representing the Ecumenical Peace Initiative 
for Zimbabwe, Professor Brian Raftopolous,  Solidarity Peace Trust, 
Sydafrika, Mr. George Kegoro, Executive Director, International 
Commission of Jurists, Kenya.

Moderator: Sten Rylander, Sveriges ambassadör i Harare

Måndag 10.00 –11.30  K21  

HAR NEUTRALT OBEROENDE HUMANITÄRA INSATSER NÅGON FRAMTID?
Neutrala och oberoende humanitära insatser är det enda slag av humani-
tära insatser som kan accepteras av alla. Följaktligen är det ett effektivt 
medel för att nå och bistå människor i behov av humanitär assistans, 
oavsett vilka de är eller var de kommer från. Allvarliga svårigheter uppstår 
när civilbefolkningen inte kan se skillnad på humanitära insatser och 
militära operationer. Vid åtskilliga tillfällen har denna sammanblandning 
av rollerna komplicerat eller till och med gjort det omöjligt att genom-
föra nödvändiga humanitära insatser och utsatt civilbefolkning och hjälp-
arbetare för direkt fara. Hur är situationen i dagens väpnade konflikter? 
Vilka är konsekvenserna av en sammanblandning av rollerna?

Vad gör Sverige? Vad kan vi göra? 
Medverkande: Representant från UD, Marika Ericson, försvarsjurist, 

Försvarsmakten och Melker Måbeck, Internationella rödakorskom-
mittén och Anneli Eriksson, Läkare utan gränser

Moderator: Thomas Söderman, Svenska Röda korset

Måndag 10.00 –11.30   Victoriasalen

FRED I VÅR TID! 
Det går att förebygga våld och väpnad konflikt. 
Väpnade konflikter för med sig oerhört mänskligt lidande, omfattande 
brott mot mänskliga rättigheter och oöverblickbara ekonomiska kostna-
der. Väpnad konflikt är också det allvarligaste hindret för utveckling 
i många fattiga länder. Sveriges riksdag har beslutat att förebyggande 
av väpnad konflikt ska vara en viktig del av politik för global utveck-
ling (PGU) och att Sverige ska prioritera förebyggande framför militär 
krishantering. Men vad händer? Nu finns redskap och metoder, strate-
gier och mekanismer för att bearbeta grundorsakerna och förebygga att 
konflikter eskalerar till våld och krig. Det civila samhällets organisa-
tioner har möjligheter att ta på sig en avgörande roll.  Det finns också 
uppfordrande exempel. Vad är nästa steg?

Medverkande: Jan Eliasson, FN:s särskilde sändebud för Darfur, Henrik 
Hammargren, Sida, Anders Mellbourn, professor, Sven-Bertil Fast, 
generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd, Anna Åkerlund, generalse-
kreterare, Kristna Fredsrörelsen, Eva Christina Nilsson, generalsekre-
terare, Svenska Missionsrådet.  

Moderator: Margareta Ingelstam, redaktör, Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd.

Måndag 12.00 –13.30   K22

KRIGSJOURNALISTIK ELLER FREDSJOURNALISTIK? 
Män krigar och kvinnor gråter. Så ser verkligheten ofta ut när krig 
och konflikter beskrivs i media. Bilder där kvinnor är aktiva och försö-
ker påverka utvecklingen är mer sällsynta. Idag behövs en ny typ av 
journalister som är genusmedvetna, som sätter in konflikter i ett större 

sammanhang och aktivt söker efter initiativ till fredlig konfliktlösning. 
Fredsjournalistik är en teori och ett arbetsverktyg för journalister (och 
andra) som strävar efter att beskriva orsakerna till konflikter och låta 
civilsamhället komma till tals. En kurs i fredsjournalistik för journalis-
ter och aktivister intresserade av konfliktrapportering. 

Medverkande: Åsa Carlman pressekreterare, Agneta Söderberg-Jacobsson 
informatör, Kvinna till Kvinna.

Måndag 12.00 –13.30 Workshop   

KVINNOR, KRIG OCH FRED
Vilken roll spelar kvinnor i krig och fred? En interaktiv workshop om 
hur fler kvinnor skall involveras i allt arbete med att förebygga, hantera 
och lösa konflikter. Om hur FN:s resolution 1325 – om kvinnor, fred 
och säkerhet – ska bli verklighet.

Medverkande: Kamilia Ibrahim Kuku Kura, organisationen NuWeda, 
Nuba Women for Education and Development Association, 
Sudan, Rose Lisok Paulino, Southern Sudan Network for Peace and 
Development, Sudan.

Moderator: Linda Svensson Forsberg, Styrelseledamot, Operation 1325.

Måndag 14.00 –15.00    K21    

FEMINISTISK SÄKERHETSPOLITIK 
Dagens säkerhetspolitiska agenda fokuserar främst på nationell säker-
het med terrorbekämpning och militär upprustning. Kan säkerhetspo-
litik innefatta frihet från könsbaserat våld, att äga makt över den egna 
kroppen, tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rätt för kvinnor 
att vara politiska aktörer? Om feministisk säkerhetspolitik och vilket 
ansvar omvärlden har för att skapa säkerhet för både kvinnor och män. 

Medverkande: Amany Diaf, Hedva Eyal, israeliska organisationen Isha 
L´lsha.

Moderator: Sara Lhådö, Kvinna till Kvinna.

Måndag 14.00 –15.00    K22  

KVINNOR, MARK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Mindre än 2% av all mark ägs av kvinnor. Kvinnors avsaknad av kontroll 
över mark får ofta allvarliga konsekvenser då försörjningen blir lidande 
vid exempelvis tvångsförflyttningar och andra godtyckliga ingripanden 
i privat- och familjelivet. Seminariet tar upp hur kvinnor drabbas då 
rätten till mark kränks, och visar hur enskilda organisationer och andra 
kan arbeta med markrelaterade frågor utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Medverkande: Natalia Landivar, FIAN, Ecuador.
Moderator: Jesper Hansén, Fonden för mänskliga rättigheter.

Måndag 14.00 –15.00    K15 

SAKNAD ANHÖRIG – RÄTTEN ATT FÅ VETA 
Varje år försvinner tusentals människor runtom i världen efter väpnade 
konflikter. Ovissheten om vad som hänt de saknade anhöriga präglar 
livet för oräkneliga familjer. Föräldrar, syskon, makar och barn söker 
desperat efter förlorade anhöriga. Deras ångest lever årtal efter att 
stridigheterna upphört och fred inträtt. Så länge de inte vet om deras 
nära och kära är döda eller lever kan de inte lägga våldshändelserna som 
förstörde deras liv bakom sig, inte heller kan de gå vidare till rehabi-
litering och försoning, vare sig som individer eller samhälle. Vad kan 
göras för att lösa problemen med saknade anhöriga och garantera de 
berörda familjerna den grundläggande rätten att få veta vad som hänt 
deras anhöriga? 

Medverkande:  Nina Piquer, Svenska Röda Korset.

Endast om kvinnor spelar en full och likvärdig roll kan vi bygga 
grundvalarna för en hållbar fred – för utveckling, gott ledar-
skap i samhället, mänskliga rättigheter och rättvisa.

FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan.

Victoriasalen
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Måndag 14.00 –15.30   Victoriasalen 

VARFÖR BLIR DET KRIG? VAD VET FORSKARNA? 
Forskningen om orsakerna till konflikter och krig har varit intensiv 
de senaste decennierna. Samtidigt har världen förändrats dramatiskt 
ekonomiskt och politiskt. Konflikterna drivs fram av delvis nya orsaker, 
och krigen ser också annorlunda ut. Vad tror forskarna om framtida 
konflikter? Kan mänskligheten bli kvitt krigets gissel? Sverige har en 
framstående forskning inom freds- och konfliktområdet. 

Medverkande: Helena Lindholm Schulz, professor, Göteborgs universi-
tet och Thomas Ohlson, professor, Uppsala universitet representerar 
olika ansatser – utvecklingsrelaterad, respektive konfliktorienterad. 
De skildrar bägge forskningshorisonten och diskuterar varandras 
synsätt.

Måndag 15.45 –16.30   K1   

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH MÄNSKLIG SÄKERHET
Förändringen av klimatet har blivit allt uppenbarare. Under de senaste 
åren har människor i Afrika lagt märke till att »vädret är vansinnigt«. 
Följden är ett ökat antal konflikter på grund av minskad tillgång på 
vatten, betesland och odlingsmark. Samtidigt som Afrika står för en 
minimal andel av utsläppen i världen. Vilka är konsekvenserna för 
mänsklig säkerhet och mänskliga rättigheter av klimatförändringarna?

Medverkande: Dr Nafisa D Śouza från Indian Network on Ethics and 
Climate Change INECC.

Moderator: Sofia Walan, projektsekreterare Sveriges Kristna Råd.

Måndag 15.45 –16.30  K21  

SVENSK MILITÄR OCH FOLKRÄTT I AFGHANISTAN
Den FN-sanktionerade ISAF-styrkan i Afghanistan har på senare tid tagit 
över alltmer av den offensiva krigföring mot terrorister som tidigare 
enbart USA-koalitionen bedrivit. Vad och vem är det som styr denna 
utveckling av ISAF, och vad säger folkrätten om hur mycket våld som 
trupperna får använda?

Medverkande: Frida Blom, ordförande för Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen, Hans Corell, f.d. FN:s rättsschef, Bengt Kristians-
son, Svenska Afghanistankommittén

Moderator: Daniel Nord, Sipri.

Måndag 15.45 –16.30  K2  

KVINNORS RÄTTIGHETER I KRIG OCH KONFLIKT
Säkerhetsrådets resolution 1325 år 2000 innebar ett genombrott. För 
första gången sattes kvinnors behov och erfarenheter i centrum for FN:s 
fredsbevarande operationer. Hur ser resultatet ut efter sju år? Har syftet 
uppnåtts? Om inte, vad kan vi göra åt situationen? 

Medverkande: Pierre Schori, chef för den fredsbevarande missionen 
ONUCI.

Måndag 15.45 –17.45 Victoriasalen  

FILMVISNING FÖLJT AV DISKUSSION 
THE DEVIL CAME ON HORSEBACK
Brian Steidle, tidigare major i den amerikanska marinkåren, deltog 2004 
som observatör i Afrikanska unionens insats i Darfur. Under ett knappt 
halvår bevittnade han hur konflikten utvecklades till en katastrof. Som 
militär observatör hade han tillgång till områden som ingen journalist 
kunde ta sig till. Missnöjd med omvärldens passivitet sa Steidler upp sig 
från sitt arbete. Sedan dess har han med hjälp av bilder och vittnesmål 
försökt få sin egen regering och det internationella samfundet att agera. 
Efter filmen följer en diskussion med bland andra Brian Steidle om vad 
som krävs för att få ett slut på massmordet i Darfur.

Efter filmen följer diskussion med Brian Steidle och Birgitta Ohlsson, 
ledamot av riksdagens utrikesutskott (fp) om vad som krävs för att få ett 
slut på massmordet i Darfur.

Moderator: Anett Sasvari, FN-förbundet

Måndag 16.45 –17.45  K1  

KRIG ELLER FRED EFTER KALLA KRIGET? 
Sedan det Kalla Krigets slut har 140 fredsavtal slutits, vilket beskrivs 
som historiskt unikt. Den positiva trenden har störts av att en rad nya 
konflikter trappats upp som är nära förknippade med kampen mot 
terrorism. Vilken maktfördelningsprincip har ersatt Kalla Krigets 
bipolära struktur? Vem och vad krigar man mot i »kriget mot terro-
rism«? Vilka aktörer utmanar USA:s maktdominans? Går vi mot ökat 
samarbete eller konfrontation mellan regionala stormakter som EU, 
Ryssland och Kina? Vad handlar Iranfrågan om?   

Medverkande: professor Bo Huldt, professor Jan Hallenberg och docent 
Sune Persson. 

Moderator: Ola Mattsson, Generalsekreterare i Svenska Freds- och 
skiljedomsföreningen.

Måndag 16.45 –18.15  K12  
 

FREDSRÖRELSEN OCH KRIGSMOTSTÅNDET I USA 
USA är fullständigt dominerande militärt med nästan hälften av jordens 
samlade militära utgifter och med en historia full av krig. Men paradox-
alt nog har USA också starka rötter i ickevåldstraditionen och en livaktig 
fredsrörelse. Sen Irakkriget började 2003 har krigsmotståndet växt och 
nu är rösterna för tillbakadragande från Irak högre än någonsin. Hur ser 
krigsmotståndet ut i USA idag? Vad är deras strategi för att avsluta kriget? 

Medverkande: Kathy Kelly, Chicago, koordiator för Voices for Creative 
Nonviolence. Hon var en av initiativtagarna till Voices in the 
Wilderness, en kampanj som syftade till att avbryta sanktionerna 
mot Irak 1996. Hon hotades med tolv års fängelse för att medvetet 
ha brutit mot sanktionerna genom att sända mediciner och leksa-
ker till Irak och dömdes till höga böter, vilka hon vägrat att betala. 
Jonathan Feldman, Stockholms universitet. 

Moderator: Brian Palmer, socialantropolog och religionsvetare 
Uppsala universitet.

Tisdag 10.00 –10.45  K23  
 

ATT SKYDDA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE 
Inbördeskriget i Colombia har pågått i mer än fyrtio år. Människorätts-
försvarare i Colombia riskerar att dödas, försvinna och att utsättas 
för tortyr. För många människorättsförsvarare betyder det ett liv som 
domineras av en allvarlig hotbild mot sig själv eller mot sin organisa-
tion. Attacker och trakasserier mot människorättsförsvarare är också ett 
stort hinder i vägen för en fredlig och demokratisk utveckling i landet. 
Genom internationell medföljning kan dessa personer ges skydd och ett 
ökat handlingsutrymme för att fortsätta sitt arbete. 

Medverkande: Diana Gomez, människorättsförsvarare från Colombia.
Moderator: Irene Anderberg, fredsobservatör.

Tisdag 10.00 –10.45  K1 

KRIG OCH FRED MED GENUSPERSPEKTIV 
– EXEMPLET KONGO
En diskussion om genus, krig, fred och militarisering. Hur bestäms krig 
av att män är »män« och kvinnor »kvinnor«?  Seminariet tar upp hur 
idéer och praktik styrs av genusföreställningar och uppmärksammar 
särskilt några av »skälen« till sexualiserat våld som ett vapen i krigfö-
ring. Exempel tas från konflikten i DRC Kongo. 

Medverkande: Dr Maria Stern, Göteborgs universitet, UI, Charlotte 
Isaksson, Försvarsmaktens jämställdshetsexpert, rådgivare till EU:s 
operativa högkvarter för insatsen i Kongo 2006.

Moderator: Jan Joel Andersson, programchef, UI
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Tisdag 10.00 –12.00   Victoriasalen 

NORDIC BATTLE GROUP – FÖR KRIG ELLER FRED?
Brådskande Möte - ett scenariespel om den nordiska stridsgruppen
EU håller på att sätta upp ett antal snabbinsatsstyrkor och Sverige ska 
leda en av dem: den nordiska stridsgruppen Nordic Battle Group som 
består av ca 2.300 soldater. Den ska kunna sättas in inom 600 mil från 
Bryssel med 10 dagars varsel i tre månader och vara beredd på att ge sig 
in i pågående krig. 

Vet vi vad Sverige ger sig in på? Vem beslutar om att den nordiska 
stridsgruppen ska sättas in? Hur ställer vi oss om många svenska solda-
ter dör på slagfältet? Tar vi hem trupperna då? Har vi möjlighet till det? 
Vad gör vi om svenska soldater anklagas för att trakassera och skada 
civila? Om Sverige utsätts för terroristhot på grund av påstådda svenska 
kränkningar av civilbefolkningen?

Scenariespelet utgår från att statsministern kallar ett antal personer 
till ett ”Brådskande Möte” för att få råd inför ett regeringsbeslut om en 
begäran från FN och EU att Sverige ska skicka Nordic Battle Group till ett 
land där grova kränkningar av mänskliga rättigheter sker. Den fortsatta 
händelseutvecklingen blir dramatisk och ställer de svenska beslutsfattar-
na inför svåra överväganden där Nordic Battle Group själv anklagas för 
övergrepp. Det brådskande mötet diskuterar frågeställningarna och ger 
sina råd inför publiken. Syftet med spelet är att vinna klarhet i ansvars-
frågor, respekten för mänskliga rättigheter och internationell rätt, i frågor 
som vi kan komma att ställas inför i en snar framtid.

Tisdag 11.00 –12.30   K16–17  

OLJA KONTRA FRED I SUDAN
Fredsavtalet har fört fred till södra Sudan, men inte till Darfur. Den 
partiella fred som det skapat är osäker och smärtsamt ofullständig med 
många frågor olösta kvar. Till dessa hör kontrollen och driften av oljein-
dustrin. Kriget har i mycket handlat om oljan med tvångsförflyttningar 
och miljöförstörelse i dess spår. I fredsavtalet villkoras förvaltningen 
av oljeindustrins och fördelningen av resurserna men avtalet följs inte. 
Samtidigt hotas norra Sudans elits tillgång till avkastningen från oljan av 
den kommande folkomröstningen om ett fritt södra Sudan. Bidrar oljan 
till en fredlig och rättvis utveckling eller till konflikt och ojämlikhet?

Medverkande: Egbert Wesselink, IKV Pax Christi, koordinator för 
European Coalition on Oil in Sudan, en grupp på över 80 europe-
iska organisationer som arbetar för fred och rättvisa i Sudan. ECOS 
kräver att regeringar och näringsliv garanterar att Sudans oljetill-
gångar bidrar till fred och en rättvis utveckling.  

Moderator: Marina Peter, Coordinator Sudan Focal Point–Europe.

Tisdag 13.00 –14.00   K21   

DARFUR – I SKUGGAN AV ETT FOLKMORD
Om darfuriernas egen kamp för fred, förändring, mänskliga rättigheter, 
inflytande och delaktighet. Hur kan det civila samhället förändra livsvillko-
ren, skapa arenor, inflytande och förändring i skuggan av ett folkmord? 

Medverkande: Samia Ishag, FN-missionen i Darfur, Linnea Bergholm, 
doktorerar på AU:s fredsbevarande styrka, Dan Sermand, general-
sekreterare, Läkare utan gränser.

Tisdag 13.00–15.00  Workshop   K12

LÄR DIG SKAPA KONTAKT SOM FÖRÄNDRAR! 
Vad säger du när du möter George W. Bush? 
En interaktiv workshop inspirerad av Nonviolent Communication 
(NVC) med praktisk träning i att agera utifrån ärlighet och empati snara-
re än utifrån fiendebilder. Upplev själv vad som kan hända när känslor 
och behov får mer utrymme än föreställningar om andra och oss själva!

Medverkande: Johan Rinman, pedagog och Liv Larsson, empatitränare 
och författare

Tisdag 13.00 –14.00   K2 

ISRAEL-PALESTINA – 40 ÅR AV OCKUPATION
Är en två-statslösning livskraftig och uthållig?
Om den brett omhuldade två-stats-lösningen på konflikten mellan 
israeler och palestinier sägs ofta att den är omöjlig såvida inte en 
livskraftig och uthållig palestinsk stat skapas vid sidan av Israel. Vad 
betyder livskraftig och uthållig? Vad krävs för att en sådan stat ska kunna 
etableras i de palestinska territorierna och är en sådan stat möjlig? Vad 
kan konfliktens olika aktörer göra för att skapa en sådan stat och vilket 
ansvar har de olika aktörerna i konflikten – och även så tredje stater – 
enligt internationell rätt? Vad blir slutsatsen: Är det fortfarande möjligt 
att tala om och kräva en två-stats-lösning och vilka är alternativen?

Medverkande: Ray Dolphin, UN–OCHA Jerusalem, författare till »The 
West Bank Wall: Unmaking Palestine«, William Bell, talesman, 
Christian Aid.

Moderator:  Hans Corell, fd FN:s rättschef.

Tisdag 13.00 –14.00  A1  

VATTEN – EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET 
FN:s Råd för mänskliga rättigheter utarbetar riktlinjer för hur rätten 
till vatten för att dricka och till hygien ska kunna realiseras. En detalje-
rad studie har gjorts över rättigheter och skyldigheter för att trygga en 
rättvis tillgång till rent vatten. Seminariet diskuterar de politiska konse-
kvenserna av rätten till vatten. 

Medverkande: Torsten Keifer, COHRE Rights to water programme 
(Centre on Housing Rights and Evictions), Erik Lysen, policychef, 
Svenska kyrkan.

Moderator: Karin Lexén, project director, Sweden Water House

Tisdag 13.00  –14.30  K11 

PRIVATISERINGEN AV VÄPNADE KONFLIKTER  
– SKYLDIGHETER, ANSVAR OCH HUMANITÄR RÄTT
Det har skett en ökad användning av privata säkerhets- och militära företag 
i konfliktområden. Vilka konsekvenser får det för den civila befolkningen 
och för humanitära insatser? Vilken ställning har dessa företag enligt den 
internationella humanitära rätten? Gäller den humanitära rätten eller är 
det ett hål i lagen? Fokus är på situationen i Irak. 

Medverkande: Melker Måbäck, koordinator på ICRC, Joakim Berntsson,  
doktorand, Institutionen för globala studier på Göteborgs univer-
sitet

Moderator:  Jan Joel Andersson, programchef, UI.

Tisdag 1300 – 15.00  Workshop  K23

FORUMTEATER FÖR ARBETE MED MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
Forumteater är en metod för arbete mot förtryck och används i stora 
delar av världen. Forumteater ingår i Theatre of the Oppressed (TO) 
och skapades av Augusto Boal under militärdiktaturen i Brasilien.

Under workshopen kommer deltagarna att få prova på enkla TO 
övningar och få höra om hur  arbetet med Forumteater för mänskliga 
rättigheter används i t.ex. Kolkata, Indien.

Medverkande: Agneta Josephson, auktoriserad dramapedagog (RAD), 
Dramapedagogbyrån
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www.diakonia.se/ihl

En guide till internationell humanitär rätt 
i det  ockuperade palestinska territoriet.
Enkel och lätt att använda. 

Diakonia   Sundbyberg  Tel: -   Fax: -   E-post: diakonia@diakonia.se Plusgiro:   -
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Välkommen till Swedbank!
Swedbank är den första och hittills enda börsnoterade bank i 
Norden som är miljöcertifierad*. Välkommen in till något av våra
kontor eller besök vår hemsida. 

swedbank.se

* Miljöcertifieringen avser Swedbank och dess dotterbolag i Sverige.
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VAPEN

Måndag 12.00 –13.30  K16–17  

FÅR MAN ANVÄNDA KÄRNVAPEN?
Innehav av kärnvapen är laglig för en handfull länder men får de någon-
sin använda dem? Förbjuder folkrätten all användning av kärnvapen 
eller kan det finnas lägen där användning av kärnvapen är laglig?

Medverkande: Jan Prawitz, forskare vid UI, Ove Bring, professor i 
folkrätt, Gunnar Westberg, president i den internationella delen av  
Läkare mot Kärnvapen, Tadatoshi Akiba, Hiroshimas borgmästare.

Moderator: Anders Oljelund, ambassadör, UD.

Tisdag 10.00 –10.45  K11 

BARNSOLDATER 
Barnsoldater har traumatiska erfarenheter bakom sig. Fredrik Bring 
har träffat och intervjuat organisationer och trossamfund som arbetar 
med att rehabilitera barnsoldater i Liberia. Hur fungerar det? Vilka är 
orsakerna till att de deltar i krig? Och vilken betydelse har det för freds-
arbetet på lång och kort sikt?

Medverkande: Fredrik Bring, student vid Teologiska Högskolan.

Tisdag 11.00 –12.30  K12  

FÖRBJUD VÄRLDENS FARLIGASTE VAPEN – KLUSTERBOMBERNA! 
Klusterbomber dödar varje år många civila – varav de flesta är barn.  
I februari i år skrev 46 stater på en deklaration i Oslo om att ett interna-
tionellt bindande instrument som skall reglera klustervapen skall antas 
under 2008. Vad är klusterbomber och varför är en reglering nödvän-
dig? Hur har samarbetet mellan staterna som skrev på deklarationen 
fortlöpt? Vad är Sveriges inställning till en framtida reglering?

Medverkande:  Bengt Kristiansson, generalsekreterare, Svenska Afgha-
nistankommittén, Frida Blom, ordförande, Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen, Grethe Østern, Policy advisor, Norsk Folkehjelp, 
Richard Moyes, Policy & Research Manager, Landmine Action, Chris 
Clark, UN Mine Action Southern Lebanon

Moderator: Lise Bergh, generalsekreterare, Amnesty Sverige.

Tisdag 11.00 –12.30  A1
  

BARN OCH ORGANISERAT VÅLD PÅ GATAN – LÄTTA VAPEN 
Organiserat våld på gatan och förekomsten av Lätta Vapen påverkar 
barn, unga och deras familjer i Latinamerika och globalt. Företrädare 
från organisationen Viva Rio i Brasilien berättar om situationen för barn 
och unga som växer upp med den organiserade brottsligheten, globalt 
och regionalt påverkansarbete samt uppföljningen av FN:s Våldsstudie 
rörande barns skydd i organiserad brottslighet. 

 En kort film kommer att visas och böcker finnas till försäljning.  
Medverkande: Ilona Szabo de Carvalho, Viva Rio in Brazil, Luke 

Downey, Socialantropolog, driver Luta Pela Paz i Mare, Rio, Helena 
Koumi, Kristna Fredsrörelsen.

Moderator: Monica Lindvall, Rädda Barnen

Tisdag 14.15–15.00  A1 

VAPEN – TILL VILKET PRIS? 
Vapenexport till länder som kränker mänskliga rättigheter 
Är militärt samarbete med länder som kränker mänskliga rättigheter 
förenligt med våra utrikespolitiska målsättningar om nedrustning, 
demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling? Är Sverige en 
trovärdig aktör när det gäller mänskliga rättigheter och nedrustning om 
vi samtidigt säljer vapen till och har militära samarbetsavtal med länder 
som t.ex. Saudi Arabien, Pakistan och Egypten, länder som är ökända 
för kränkningar av mänskliga rättigheter? 

Medverkande: Andreas Ekman, generaldirektör, ISP, Inspektionen för 
strategiska produkter, Frida Blom, ordförande i Svenska Freds - och 
Skiljedomsföreningen. 

Moderator: Bo Forsberg, direktör, Diakonia.

FÖRSONING

Måndag 14.00 –15.30  K1  

STÅR VALET MELLAN ANTINGEN FRED ELLER FÖRSONING?
Inre sociala väpnade konflikter saknar ofta en »segrare« som sätter 
villkoren för freden. Istället är ofta ett stopp på vapenspråk och mördan-
den ett första steg för fredssamtal. Detta kan skapa en spänning mellan 
legitima krav på rättvisa och att dödandet ska sluta, eftersom många 
som fortfarande har makten har begått allvarliga brott mot mänskliga 
rättigheter. Militärdiktaturer, gerillakrig och etniska strider ger upphov 
till dessa frågor när demokrati introduceras i bräckliga stater. Hur 
tacklas sådana situationer – och hur borde de hanteras?

Medverkande: Augustinho de Vasconselos, Kommissionen för Motta-
gande, Sanning och Försoning, i Östtimor, och Augusto Castro, 
Kommissionen för Sanning och Försoning i Perú (CVR), ordföran-
de i arbetsgruppen för försoningsfrågorna. Kommentator: Ingmar 
Armyr, konsult, Lima, Peru.

Moderator: Kjell-Åke Nordquist, docent i freds- och konfliktforskning, 
forskare vid Teologiska Högskolans forskningsprogram om mänsk-
liga rättigheter och fredsbyggande, Stockholm

Måndag 15.45 –16.30  K22 

ATT GÅ VARANDRA TILL MÖTES – OM FÖRSONING I TEORI OCH PRAKTIK
Försoning är en konst som handlar om att återställa trasiga relationer. 
Vad behövs för att ett sådant helande skall kunna ske? Finns det situa-
tioner när försoning inte är möjlig? Varför händer det ibland att förso-
ningen blir gynnsam för den ena parten och ogynnsam för den andra? 
Hur ser de försoningsprocesser ut som lyckats? Finns det speciella 
kännetecken på en lyckad försoning?

Medverkande: Lennart Molin, biträdande generalsekreterare för Sveri-
ges Kristna Råd

Moderator: Roger Marklund, Svenska kyrkan.

 Måndag 16.45 –17.45  K21   
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I FN-STATEN KOSOVO? 
Den internationella närvaron i Kosovo har varit avgörande för att 
stabilisera säkerhetssituationen i Kosovo och påbörja uppbyggnaden 
av fungerande institutioner. Samtidigt har människorättsorganisatio-
ner svårt att utveckla sin »watch-dog« funktion, när det ligger i den 
internationella administrationens egna intressen att visa framsteg i 
Kosovo och när denna administration besitter immunitet mot eventu-
ella övergrepp och brott. Hur har detta manifesterats i Kosovo och hur 
kan en internationell missions uppdrag, liksom det i Kosovo, anpassas 
så att den inte motverkar sina egna syften?

Medverkande: Julie Chadbourne, Norska Helsingforskommittén, 
Internationella Helsingforsfederationens person på plats i Kosovo, 
Torbjörn Sohlström UD, som arbetat i Kosovo.

Moderator: Robert Hårdh, generalsekreterare, Svenska Helsingfors-
kommittén

Måndag 16.45 –17.45  K23   

SLICKA SÅR – OM KVINNORS ROLL OCH RÄTT EFTER KRIG
I länder som Peru och El Salvador lever våldsmönster ofta vidare i nya 
banor. Övergången från krig till fred är en socialt känslig tid och inter-
nationell övervakning tenderar ha ett stereotypt perspektiv på mänsk-
liga rättigheter där kvinnors behov, erfarenheter och rättigheter 
marginaliseras. I Peru betonar Sanningskommissionens rekommen-
dationer ett genderperspektiv men kriget gjorde tiotusentals kvinnor 
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ensamt ansvariga för familjeförsörjning, många av dem våldtagna, och 
i dag lever stigman skapad under kriget kvar. I El Salvador lever kriget 
vidare i civil dräkt och fräter sönder samhället och berövar ungdomar 
framtidsutsikter. Många unga kvinnor har dragits med i San Salvadors 
gängkultur med machismo och vapenfetichism medan andra organise-
rat sig för att befria sig själva och andra från våld och rädsla.

Medverkande: Gloria Cano, advokat med inriktning mänskliga rättighe-
ter, Aprodeh, Peru, Morena Herrera, genusspecialist och kvinnole-
dare, El Salvador

Moderator: Cecilia Ängelid, regionsekreterare för latinamerika, Diakonia

Tisdag 10.00 –10.45  K12   

KAMPEN FÖR UNGDOMARS RÄTTIGHETER I ETT KRIGSDRABBAT LAND 
– UNGDOMSARBETE I LIBANON
Youth Advocacy Process (YAP) är ett nationellt nätverk där ungdomar 
från olika organisationer och religiösa sekter arbetar tillsammans för 
en gemensam sak: att alla ungdomar ska ha möjlighet att fullt ut delta 
i samhällslivet. Ungdomar och palestinska flyktingar i Libanon YAP 
diskrimineras systematiskt. YAP berättar om sitt arbete för ungdomars 
och palestiniers rättigheter och att uppmuntra unga att praktisera ett 
aktivt fullt medborgarskap. I Libanon är de religiösa sekterna starkare 
än staten själv vilket drabbar unga människor hårt. Ett system som fört 
med sig ett svagt medborgarengagemang i samhällets framtid och som 
förstärkts ytterligare efter kriget mellan Israel och Hizbollah.  

Medverkande: Rania Saba A´yon, coordinator at YAP, Sara Österlund, 
projektledare, LSU.

Tisdag 11.00 –12.30  K14  

OFFRENS RÄTT TILL SANNING, RÄTTVISA OCH GOTTGÖRELSE  
VID AVMOBILISERINGEN AV PARAMILITÄRER I COLOMBIA 
Över 30.000 paramilitärer har sedan 2002 avmobiliserats i Colombia. 
Men våldet fortsätter. Kvinnors systematiskt underordnade ställning 
gör dem extremt utsatta för hot, våld, mord och internförflyttning i den 
colombianska interna väpnade konflikten. Trots att skyddet av kvinnors 
rättigheter genom FN:s resolution 1325 och Internationella brottsdom-
stolen (ICC) stärkts återstår fortfarande att gå från ord till handling i 
länder som Colombia.

Medverkande: Alejandro Silva, professor vid Universidad de San 
Martin de Porres juridiska fakultet och medverkande i Fonden för 
mänskliga rättigheters delegation till Colombia i april 2007, Ulrika 
Strand, Fonden för mänskliga rättigheter.

Tisdag 14.15-15.00  K21
 

DIALOG MELLAN HAMAS OCH FATAH 
Rörelser i Palestina verkar idag för dialog och försoning mellan Fatah 
och Hamas. Ziad Abu-Amr, tidigare utrikesminister i den palestinska 
enhetsregeringen med Hamas och Fatah i februari 2007, står nära de 
grupper i Palestina som förordar dialog och försoning. 

Medverkande: Dr Ziad Abu-Amr, universitetslärare vid Birzeituniver-
sitetet på Västbanken, f.d. utrikesminister i den palestinska enhets-
regering februari 2007, m.fl.

Moderator: Kjell-Åke Nordquist, docent i freds- och konfliktforskning, 
forskare vid Teologiska Högskolans forskningsprogram om mänsk-
liga rättigheter och fredsbyggande, Stockholm

RELIGION

Måndag 10.00 –10.45  K2 

VÅLD OCH TRO – FINNS DET ETT SAMBAND?
Vilka empiriska samband finns det mellan religion och våldsam konflikt. 
Kartläggning av religiös identitet, oförenlighet på religiös grund och 
hur religiösa faktorer styr människors beteenden vid våldsam konflikt 

visar på helt nya fakta som är viktiga för att förstå religionens roll vid 
våldsamma konflikter.

Medverkande: Isak Svensson, Institutionen för Fred- och Konfliktforsk-
ning vid Uppsala Universitet.

Moderator: Tore Samuelsson, Life&Peace Institute.

Måndag 14.00 –14.45  K2 

VÅLD OCH ICKE-VÅLD INOM ISLAM OCH KRISTENDOM
Inom islam och kristendom finns det både krigshetsare och fredskäm-
par. Blodbad försvaras i religionens namn, historiskt och idag. Men 
trossamfund hör samtidigt till dem som starkast stått upp för fred och 
rättvisa. Hur kommer det sig att vi inom samma religioner hittar sådana 
motsättningar? Vad säger egentligen islams och kristendoms heliga 
texter om våld och ickevåld och vad betyder det för oss idag? 

Medverkande: Martin Smedjeback, ickevåldssekreterare, Kristna Freds-
rörelsen. 

Moderator: Karin Haglind, Kristna Freds.

Måndag 15.45 –16.30  K15 

MÄNNISKA ÄR DITT NAMN
I kristendomen löper fredstanken som en bärande idé. Teologi och 
mänskliga rättigheter kan i detta perspektiv både hamna i konflikt och 
komplettera varandra. De bibliska texterna rymmer en människosyn 
som värnar om de fattigas och de utsattas rättigheter. Men på vilket sätt 
kan de mänskliga rättigheterna fördjupas av teologin?

Medverkande: Elena Namli, lektor THS, Göran Gunner, lektor, THS. 
Moderator: Susanne Wigorts-Yngvesson, Teologiska Högskolan(THS).

Måndag 16.45 –18.15 K11  

DALITKVINNOR ÄR »LÄGST BLAND DE LÄGSTA«
Diskriminering av människor efter kasttillhörighet är ett system som är 
oförenligt med demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Men i 
Indien har mänskliga rättigheter givits en inskränkt betydelse. Indivi-
den sätts inte i centrum för idén om mänskliga rättigheter utan vilken 
kast människor tillhör. 170 millioner daliter befinner sig i botten av den 
sociala hierarkin och diskrimineras inom alla samhälleliga områden, 
socialt, politiskt, kulturellt. Dalitkvinnorna, ca 70 millioner, är särskilt 
sårbara. De är »de lägsta bland de lägsta« och trefaldigt diskriminerade; 
som kvinna, efter klass, efter kast – de »oberörbara«.

Medverkande: Ruth Manorama, Right Livelihoodpristagare 2006, 
Aloysius Irudayam. 

Moderator: Hans Magnusson

Tisdag 13.00 –14.30   K16–17 

ISLAM, RELIGIÖS MÅNGFALD OCH UNIVERSIELLA  
RÄTTIGHETER I MULTIETNISKA DEMOKRATIER 
År 2005 var Storbritannien mycket nära att anta en lag mot »religiöst 
hat«. Våren 2006 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution 
som fördömmer »förtal av religion« och medlemsstaterna uppmanades 
att förbjuda materiel som kunde uppmuntra till en fientlig inställning 
gentemot religiösa grupper. Samtidigt har sekulära gräsrotsorganisatio-
ner som The Council of Ex-Muslims bildats i flera europeiska stater. 
Är det så att man för att kunna bevara religiös mångfald i moderna 
demokratier måste begränsa mångfalden av åsikter? Eller är det precis 
tvärtom; att religionen i det offentliga rummet, som det maktinstru-
ment den är, måste få rannsakas utan begränsningar?

Medverkande: Maryam Namazie, iranskfödd kvinnorättsaktivist, 
Sadik J. Al-Azm, professor emeritus i modern europeisk filosofi vid 
Damaskus universitet, Anne-Sofie Roald, docent i religionshistoria 
vid Malmö Högskola, Suad Mohamed, Sveriges första kvinnliga 
iman.

Moderator: Arne Ruth
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BROTT OCH STRAFF

Måndag 15.45 –16.30  K23 

REGIONALA SYSTEM TILL SKYDD FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
– AFRIKA, LATINAMERIKA OCH EUROPA
En jämförelse av de regionala mr-systemen i Afrika, Amerika och Europa 
och en översiktlig genomgång av hur man som enskild organisation kan 
nyttja dessa system i sitt arbete.

Medverkande: Per Bjälkander, Jesper Hansén och Ulrika Strand, Fonden 
för mänskliga rättigheter.

Tisdag 11.00 –12.30  K2 

ICC – IMPLEMENTERINGEN AV ROMSTADGAN
Under hösten 2006 dömdes för första gången i modern tid en svensk 
av en svensk domstol för krigsförbrytelser. Jackie Arklöv hölls ansvarig 
för tortyr och övergrepp i före detta Jugoslavien. Åtalet och domen sågs 
som ett framsteg för utvecklingen av svensk internationell straffrätt, 
men blev kanske ett bakslag. Nu används domen som en förevändning 
för att inte implementera ICC-stadgan. Samtidigt medverkar svenska 
soldater i allt högre grad i internationella konflikter. Är det verkligen så 
att vår lagstiftning är tillräcklig eller kommer den internationella brott-
målsdomstolen att tvingas att ta upp svenska fall eftersom vi är ovilliga 
och inkapabla att göra det själva? 

Medverkande: Dag Victor, justitieråd Högsta Domstolen, Lise Tamm, 
kammaråklagare som fällde Arklöv, Anna Dahlbäck, Amnestys 
juristgrupp, Sang-Hyen Song, ICC-domare, Sydkorea.

Moderator: Anna Wigenmark, Svenska Helsingforskommittén.

FLYKTINGAR

Måndag 10.00 –11.30  K1 

DEN NYA ASYLPROCESSEN I PRAKTIKEN – HAR FÖRVÄNTNINGARNA INFRIATS?
Den 31 mars 2006 trädde den nya svenska utlänningslagen och en ny 
instans- och processordning i kraft. Har reformen lett till att kraven på 
ökad rättsäkerhet, ökad trovärdighet, en mer rättvisande praxis m.m. 
uppfyllts? Eller är det kejsarens nya kläder?

Medverkande: Gustaf Lind, statssekreterare, Justitiedepartementet, 
Lena Isaksson, advokat, Rebecca Stern JD, projektledare Ny utlännings-
lag under lupp, SRK, Björn Berselius, Migrationsöverdomstolen, Inger 
Söderholm, Migrationsdomstolen Stockholm, Anette Bäcklund, chef för 
förvaltningsprocessenheten på Migrationsverket.  

Moderator: Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset

Måndag 10.00 –11.30  K15 

ROMER PÅ FLYKT
Kriget på Balkan drabbade romer hårt och många har levt på flykt i 
åratal. Trots förföljelserna har de inte självklart fått asyl i de länder dit 
de lyckats ta sig, som t.ex. Sverige. Två unga romer med flyktingbak-
grund från Bosnien och Kosovo berättar om sina erfarenheter. 

Samtalsledare: Ingrid Schiöler, flyktingarbetare

Måndag 12.00–13.30  K2

FLYKTINGMOTTAGANDET I KOMMUNERNA
Hur tas flyktingar emot i Sverige? Flyktingströmmen till Sverige i år är stor 
och för kommunerna är det en prioriterad uppgift att ta emot flyktingarna. 
Södertälje kommun är en av de kommuner som tar emot flest flyktingar, 
varav många från Irak och många fler beräknas komma i år.  

Medverkande: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Söder-

tälje kommun, Torsten Torstensson, enhetschef på Migrationsverket, 
ansvarig för bosättnings- och statsbidragsenheten, Rachel Hadodo, 
Assyriska riksförbundet

Moderator: Ninve Düzgün, Assyriska riksförbundet och Abraham 
Staifo, Göteborgsposten

Tisdag 11.00 –12.30  K23 

SOMALISKA FLYKTINGAR I SVERIGE 
Somalier är en av de största grupper som just nu kommer till Sverige som 
asylsökande. Den primära orsaken till att de kommer hit är den kris för 
mänskliga rättigheter som präglat Somalia alltsedan början av 1970-talet 
och som intensifierats genom de senaste sjutton årens inbördeskrig.

Det bor idag drygt 30.000 somalier i Sverige. Vad har de varit med 
om? Hur har dom kommit hit? Hur går det för dom? Hur är dagens 
situation för somaliska asylsökande?

Medverkande: : Abdi-Noor Mohamed, författare, ordförande för NGO 
Community Concern Somalia, Lena Rösell, Sociala Missionen, 
Anders Sundquist, kanslichef Rådgivningsbyrån för asylsökande 
och flyktingar.

Tisdag 11.00 –12.30  K1  

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I IRAK 
Hur utvecklas MR-situationen i Irak? Vilka är de mest akuta problemen? 
Vilka insatser kan göras för dem som drabbas? Mänskliga rättigheter, 
internationell humanitära rätt och flyktingrätt syftar till att skydda 
individens rättigheter. Dessa rättsområden hänger tydligt ihop och 
kompletterar varandra och skall inte diskuteras oberoende av varandra 
– vilket allt oftare är fallet. Mot bakgrund av den aktuella situationen i 
Irak kommer seminariet att lyfta frågor som t ex hur bedömer man vad 
som är en intern konflikt? Hur skyddas flyktingar och internflyktingar? 
Skyddet för minoriteter och andra utsatta grupper i konfliktsituationer.

Medverkande:  Jörg Gasser, Head of Middle East and North Africa 
Sector, Central Tracing Agency and Protection Division, Inter-
nationella rödakorskommittén, Peter Trotter, Protection Officer 
Regional Office for the Baltic and Nordic Countries, UNCHR, 
Joseph Logan, Iraq Researcher, Human Rights Watch.

Moderator: Dick Clomén, Svenska Röda Korset.

Tisdag 13.00 –14.00  K14   

BESÖK FRIHETSBERÖVADE – SÅ SKYDDAS DERAS RÄTTIGHETER
Internationella rödakorskommittén besöker årligen över en halv 
miljon fängslade personer runtom i världen, och de flesta besöken sker 
i konfliktdrabbade områden. Den metod som utarbetats för dessa besök 
har nu, med vissa modifikationer, införts av Svenska Röda korset för 
att övervaka att mänskliga rättigheter inte kränks för de asylsökande 
som placerats i Migrationsverkets förvar. Seminariet fokuserar på hur 
arbetsmetoder som syftar till att identifiera och motverka möjliga 
kränkningar mot denna sårbara grupp kan utvecklas. Seminariet tar 
upp såväl internationella som svenska perspektiv. 

Medverkande:  Jörg Gasser, Head of Middle East and North Africa 
Sector, Central Tracing Agency and Protection Division, Inter-
nationella rödakorskommittén, Krister Hellström, projektledare 
”Bevakning av förvarstagnas rättigheter – implementering av 
besöks- och rapporteringsmodell”, Svenska Röda Korset.

Moderator: Dick Clomén, Svenska Röda Korset.

KAMPEN MOT TERRORISM

Måndag 12.00 –13.30  K1  

TORTYR I VÅR TID
Inom ramen för det s.k »Kriget mot terrorismen« pågår en allvarlig 
uppluckring av det absoluta tortyrförbudet. Exemplen är många: från 
accepterande av tortyrmetoder på Guantánamobasen, utomrättsliga trans-
porter av personer från ett land till ett annat – s.k. renditions – till använ-
dandet av ett nyspråk vars innebörd allvarligt urholkar tortyrförbudet. 

Seminariet beskriver urholkningen av tortyrförbudet och hur respek-
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ten för det ska kunna återupprättas. 
Medverkande: Rob Freer, utredare, Amnesty International, Anna Wigen-

mark, människorättsjurist, Svenska Helsingsforskommittén, Thomas 
Hammarberg, Människorättskommissionär för Europarådet. 

Moderator:  Lise Bergh, generalsekreterare, Amnesty.

Måndag 14.00 –15.30  A1 

CIA-AGENTER INFÖR RÄTTA?
I Tyskland, Italien och Portugal planeras för att ställa CIA-agenter inför 
rätta för kidnappning och tortyr efter att de fört misstänkta terrorister 
till länder där de riskerar ytterligare kränkningar. Det är en folkrättslig 
plikt att utreda och väcka åtal mot tortyr. Men varför ställdes ingen 
CIA-agent inför rätta i Sverige efter avvisningen av Mohammed Alzery 
och Ahmed Agiza? Finns det andra möjligheter för tortyroffer att få 
rättvisa? I USA har såväl Rumsfeld som före detta CIA-chefen George 
Tenet stämts för skadestånd – kan man göra det i Sverige?

Medverkande: Armando Spataro, åklagare i Italien, Martin Hofman, 
åklagare i Tyskland, Steven Watt, American Civil Liberties Union 
(ACLU),  Anna Wigenmark, Svenska Helsingforskommittén.

Moderator: Ulf B. Andersson, Amnesty Press.

Måndag 16.45 –18.15  K22  

PRISJAKT PÅ MISSTÄNKTA TERRORISTER 
I kriget mot terrorismen har CIA erbjudit ersättning till lokalbefolk-
ningen för tips om var misstänkta terrorister befunnit sig. Exempelvis 
har uigurer, en muslimsk minoritetsbefolkning i Kina, sålts från Pakistan 
till CIA och så småningom hamnat på Guantanamo. Idag har nästan alla 
uigurer på Guantanamo friats från misstankar om terrorism. Men de kan 
inte återbördas till Kina eftersom de där riskerar att utsättas för tortyr 
och dödsstraff. USA vill inte erbjuda dem uppehållstillstånd. EU anser att 
uigurerna är USA:s problem och vägrar att ta emot dem. Vem tar ansvar 
för oskyldiga människor som grips och sätts i fångläger hundratals mil 
från sina hem? Vilka konsekvenser får CIA:s huvudjakt på misstänkta? 
Vad händer med personer som terroriststämplats och som, ibland mot 
diplomatiska försäkringar, tas »tillbaka« av sina hemländer?  

Medverkande: Julia Hall, Human Rights Watch, Adil Hakim, uigur 
som söker uppehållstillstånd i Sverige, Sabin Willett, Adil Hakims 
advokat, Jens Holm, Europa parlamentariker.

Moderator: Anna Wigenmark, Svenska Helsingforskommittén

Tisdag 11.00  –12.00  K11 
 

HATBROTT OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET I SVERIGE
Hatbrott, islamofobi och andra uttryck för främlingsfientlighet drabbar 
allt fler personer som tillhör minoritetsgrupper i Sverige samtidigt som 
möjligheterna för offer att få upprättelse är minimal.

Medverkande: Tove Sporre, utredare vid BRÅ som redogör för sin 
nyutkomna rapport om hatbrott i Sverige idag, Bonian Golmoham-
madi, Svenska FN-förbundets generalsekreterare berättar om 
parallellrapporten till FN:s rasdiskrimineringskommitté, Nils 
Lundberg, hatbrottsåklagare.

Moderator: Anett Sasvari, FN-förbunde

Tisdag 11.00 –12.00  K22  

RYSSLANDS KRIG MOT TERRORISM – INTE BARA I TJETJENIEN
Att bestialiska övergrepp begås i det krigsdrabbade Tjetjenien känner 
omvärlden till, men de människorättsbrott som förekommer i grann-
republikerna hamnar ofta i skuggan. Rysslands »antiterroristopera-
tion« har för länge sedan spridits utanför Tjetjeniens gränser och i dag 
är våld och tortyr vardagsmat i Dagestan, Ingusjien, Kabardinien-Balka-
rien och andra republiker i Norra Kaukasien. Vad försiggår egentligen 
bakom polisstationernas stängda dörrar i detta område och vad får det 
för långtgående konsekvenser för dess invånare?

Medverkande: Tanja Loksjina, DEMOS, Aleksej Malasjenko, Kaukasi-
enanalytiker på Carnegie Moscow Center.

Moderator: Joanna Kurosz, Svenska Helsingforskommittén.

HANDEL

Måndag 14.00 –15.30  K11 

BEHÖVER VÄRLDSBANKEN BRY SIG OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Det internationella regelverket för mänskliga rättigheter handlar till stor 
del om individers rättigheter och staters skyldigheter. Men internatio-
nella institutioner, som Världsbanken och IMF, har också förpliktelser 
enligt MR-regelverket. Det handlar både om att skapa förutsättningar för 
länder att uppfylla sina rättigheter, och att skapa en internationell miljö 
där rättigheter kan skyddas och uppfyllas. En ny rapport om Världsban-
ken, IMF och mänskliga rättigheter, presenteras och diskuteras. 

Medverkande: Kenneth Hermele, ekonom, Forum Syd.

Tisdag 10.00 –10.45  K2 

KINAS ROLL I AFRIKA – HOT OCH MÖJLIGHETER
Vad betyder Kinas ökade bistånd, investeringar, handel och långivning 
för Afrika? Vilka hot och möjligheter medför Kinas ökade närvaro? 
Kommer det att bidra till fattigdomsbekämpning eller riskerar det 
stärka odemokratiska regeringar ytterligare? Och hur ser Kina på sin 
egen roll i Afrika?  Vilken politik och vilka drivkrafter ligger bakom 
Kinas ökade engagemang i Afrika? 

Medverkande: Penny Davies, Policy Officer med ansvar för bistånd och 
skuldfrågor på Diakonia

Moderator: Bertil Odén, forskare och skribent om Afrika och utveck-
lingsfrågor

Tisdag 11.00 –12.00  K21 

KAN NÄRINGSLIVET MÄKLA FRED?
Det lokala näringslivets positiva roll som fredsmäklare har fått ökat 
uppmärksamhet de senaste åren. T.ex. har det lokala näringslivet spelat 
en betydelsefull roll i Nepal där den bidrog till att legitimera maoist-
gerillan genom att sammanträda med den och därmed sätta tryck på 
den nepalesiska regeringen att göra det samma. Vad säger forskningen 
om näringslivets roll i konflikter? Är näringslivet en del av problemet 
eller en del av lösningen? Kan svenskt företagande bidra till en fredlig 
utveckling i tidigare konfliktdrabbade länder? 

Medverkande: Elisabeth Dahlin, chef för Globalt Ansvar UD, Andreas 
von der Heide, chef för Näringslivets internationella Råd, Per Juth, 
Swedfund, Johan Åkerblom, Sida, Avdelningen för infrastruktur och 
ekonomiskt samarbete. 

Moderator: Lars-Göran Larsson, departementsråd, UD.

ÅRETS PER ANGER-PRISTAGARE: YOLANDA BECERRA

Tisdag 13.00 –15.00  K1

Tal av Eskil Frank och Lise Bergh. Musik
Prisutdelare är HKH Kronprinsessan Victoria.

Yolanda Becerra: KAMPEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
Yolanda Becerra är ordförande för Organizatión Feminina Popular, 
som arbetar för fattiga kvinnors rättigheter i Colombia. Hon har 
under lång tid levt under dödshot från paramilitära grupper för att hon 
protesterat mot kränkningar av mänskliga rättigheter. 

KAN COLOMBIA HOPPAS PÅ EN FRAMTID?
Vad krävs för att människor ska kunna känna sig säkra i sitt eget land 
– ett land som är demokratiskt styrt? Diskussion om utvecklingen och 
situationen i Colombia med Per Anger-pristagaren Yolanda Becerra och 
andra kunniga på Colombia.
      Regeringen har gett Forum för Levande Historia uppdraget att 
organisera Per Anger-priset.
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SVERIGE

Måndag 10.00 –11.30 Workshop  K23

PRAKTISKT ARBETE MOT DISKRIMINERING PÅ ARBETSPLATSEN
Arbetsgivare ansvarar för att ingen ska diskrimineras på arbetsplatsen 
på grund av kön, etnisk tillhörighet eller tro. För att inte detta ska ske 
behöver man bedriva aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och 
möjligheter. Fackförbunden har också ett ansvar att detta sker. Det är 
en ställning förbunden har fått genom lagstiftningen och som ger dem 
samma befogenheter som ombudsmännen. På denna praktiska workshop 
får deltagarna ta del av konkreta verktyg för att främja lika rättigheter och 
möjligheter på arbetsplatsen. På seminariet presenteras den handbok som 
DO och JämO har tagit fram i ett projekt tillsammans med LO-facken, SIF 
och Sveriges ingenjörer. Handboken innehåller metoder och konkreta 
exempel som visar hur arbetsgivare och fack tillsammans kan genomföra 
ett antidiskrimineringsarbete som gör skillnad på arbetsplatsen.

Medverkande: Eija Räty och ytterligare representanter för projektet.

Måndag 10.00 –11.30 Workshop  K14

DEN ANSVARSFULLA MÄNNISKAN
En workshop som ger smakprov på metoder och infallsvinklar som 
inspirerar och stärker både självkänsla och medkänsla hos barn och 
ungdomar. Redskap som gör dem delaktiga, att de kan medverka, påver-
ka och göra skillnad genom ett positivt och ansvarskännande bemötan-
de gentemot varandra. Workshopen vänder sig till lärare i grundskolan 
och lärarstuderande.

Medverkande: Suzanne Edlom, pedagog. De upplevelsepedagogiska 
programmen »Den ansvarsfulla människan« bedrivs för barn och 
ungdomar i Humanitetens Hus, Svenska Röda Korsets nationella 
center för humanitära frågor, i Malmö.

Måndag 10.00 –13.00 (inkl. paus) Workshop  K11 

HUR MAN LYCKAS MED BARNKONVENTIONSARBETE I KOMMUNERNA
BARNKONVENTIONEN SOM REDSKAP FÖR EN RÄTTVISARE VÄRLD!
Genom att omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkon-
ventionen) lokalt och regionalt kan vi tillsammans skapa en rättvisare 
och fredligare värld där barns och ungas rättigheter är självklara.

I Sverige pågår ett arbete för att genomföra barnkonventionen i 
praktiken. Det finns många goda exempel på hur man kan kvalitets-
säkra arbetet med barnkonventionen, t. ex. via revision, barnkonsek-
vensanalyser och barnbokslut. En av rättigheterna handlar om att öka 
barns och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande. Beslutsfat-
tare, verksamhetsföreträdare, forskare och ungdomar berättar om sina 
erfarenheter av att förverkliga barnets rättigheter. Workshopen tar bl.a. 
upp rollen som beslutsfattare, vikten av styrdokument och behovet av 
stöd för tjänstemännen som ska leva upp till besluten. Vi kommer att 
diskutera olika metoder för att genomföra barnkonventionen som t.ex. 
hur gör man barnkonsekvensanalys vid fysisk planering, hur kan man 
öka barns och ungas möjligheter till inflytande och delaktighet, hur kan 
man följa upp och utvärdera bl.a. via revision. 

Medverkande: Kennet Ljung, projektledare, Barnombudsmannen 
Elisabet Ljungberg, forskare, Mittuniversitet, Linus Källander, styrelse-
ledamot , LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, 
Mimmi Eriksson, ordförande, Sveriges ungdomsråd, Lena Lück, 
demokratisamordnare, Jönköping kommun, Lena Claesson, projekt-
ledare, Jönköping kommun, Helena Edvinsson, kultursekreterare och 
samordnare för ungas inflytande Strängnäs kommun, Linda Lilje-
kvist, fritidsledare, Strängnäs kommun och Gun Eriksson, ordfö-
rande i demokratinämnden, Sigtuna kommun

Moderator: Anette Dalqvist, Åse Richard, DemokratiAkademin

Måndag 12.00 –13.30   K13

HUR SKA VI SÄTTA STOPP FÖR BOSTADSDISKRIMINERINGEN? 
Ett ordnat boende är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att 
komma in i samhället. Bostaden är också en viktig en grund för att kunna 
delta i samhället, i arbetslivet och få möjlighet till skolgång. Idag är den 
etniska och religiösa diskrimineringen inom bostadssektorn utbredd 
och allt fler hyresvärdar anmäls till DO. Delegationen för romska frågor 
och DO anordnar tillsammans ett seminarium med representanter med 
utsatta grupper, etniska organisationer och bovärdar för ett möte där 
situationen på bostadsmarknaden diskuteras med stöd av forumtea-
terns metoder och praktiska övningar.

Medverkande: Domino Kai, Delegationen för romska frågor, John 
Stauffer, DO, m.fl. 

Måndag 14.00 –15.30   K14  

LÄNSSTYRELSERNAS STRATEGIER MOT DISKRIMINERING
Hur undviker man »perspektivträngsel«, »stuprörstänkande« och 
godtycke? Goda exempel från länsstyrelsernas arbete mot diskrimine-
ring. En sammanfattning av länsstyrelsernas uppdrag. Grundtanken 
är att rättssäkerheten/demokratin kräver att vårt förhållningssätt till 
antidiskriminering är enhetligt.

Medverkande: Anna Wendegård, Länsstyrelsen Skåne län, Nima 
Poushin, Länsstyrelsen Östergötland

Moderator: Paul Lappalainen, DO

Måndag 14.00 –15.00  K12 

RÄTTIGHETSBASERAD STYRNING
Vad kan man vinna på ett MR-perspektiv i den kommunala verksamhe-
ten? En presentation av en nystartad utbildning för politiker, chefer och 
tjänstemän inom kommunal verksamhet som Kommunala nätverket 
för mänskliga rättigheter och SKL tagit initiativ till. 

Medverkande: Paki Holvander, ansvarig för Kommunala nätverket för 
mänskliga rättigheter

Måndag 14.00 –15.30  K16–17 

SAMERNA – ETT URFOLK UTAN URRÄTTIGHETER?
Flera brinnande frågor berör idag samerna i Sverige. Marken, natur-
resurserna, deltagande och självbestämmande, Sametinget, språket och 
utbildning är några exempel. Är en ratificering och förverkligande av det 
nyligen framlagda nordiska förslaget om en nordisk samekonvention en 
lösning på hur samernas rättigheter skall kunna tas tillvara i Sverige? 
Trots den erkända ställning som den samiska kulturen och renskötseln 
har i både internationella konventioner och Sveriges grundlag, fortsät-
ter inskränkningar av samernas gränsöverskridande renskötsel, samer-
nas rätt att bruka markområden, liksom begränsningar av samernas 
möjlighet till deltagande i beslutsprocesser. Tvisten mellan Norge och 
Sverige om gränsöverskridande renskötsel påminner oss om att även de 
nordiska länderna kan tvista och att samerna är i behov av ett funge-
rande samarbete mellan länderna. Vem har rätt i den konflikten? Vad 
gör den svenska regeringen för att tillvarata sina samiska medborgares 
rättigheter i Norge?

Medverkande: Sia Spiliopoulou Åkermark, direktör Ålands fredsinsti-
tut och forskare vid RWI, Christina Johnsson, RWI, Lars Norberg, 
ambassadör

Moderator: Lars-Anders Baer, styrelseordförande i Sametinget

Måndag 15.45 –16.30   K12

KVINNOFRID 
Arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem världen över som bottnar i 
den ojämlika maktfördelningen mellan kvinnor och män. Den senaste 
tioårsperioden har detta problem varit ett politiskt prioriterat område 
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i vårt land. För att möta problemet behövs samverkan mellan olika 
aktörer i samhället: polis, åklagare, kriminaltjänsten, socialtjänsten, 
vård och omsorg, skola, kvinnojourer och mansmottagningar. Här 
behövs handlingsplaner och samverkansgrupper vilket saknas i flertalet 
av våra kommuner. Seminariet fokuserar på positiva erfarenheter av 
samverkan mot mäns våld mot kvinnor, samt lyssnar till röster från 
kvinnojourer och mansmottagningar som arbetar i närkontakt med 
utsatta kvinnor och manliga förövare. 

Medverkande: Åsa Eldén, forskare, särskild utredare i utredningen om 
Kvinnofridsuppföljningen, Håkan Jonsson, presenterar Gotlands 
kommuns handlingsplan för Kvinnofrid på Gotland, representant 
från projektet Ingen ser oss ett som handlar om våld, maskulinitet 
och jämställdhet

Moderator: Kristina Hellqvist, handläggare på enheten Utveckling 
kyrka / samhälle, kyrkokansliet Uppsala

Måndag 15.45 –17.45  A1

HEDERSRELATERAT VÅLD 
Vad är hedersrelaterat förtryck och våld? Hur ska man förebygga det? 
Vem ska göra det?  

Medverkande: Juno Blom, Länsstyrelsen Östergötland, Ordfronts 
Demokratipristagare 2007, Nima Poushin, Länsstyrelsen Östergöt-
land.

Måndag 16.45 –17.45 Workshop  K16–17  

UTMANA SVERIGEDEMOKRATERNA
Lär dig argumenten, lär dig parera och vinna debatten. Framförallt 
– våga stå upp för demokratin och mänskliga rättigheter mot dess 
motståndare. 

Medverkande Elaine Bergquist är retorikkonsult och eferlyser politiker 
som kan lyssna på Sverigedemokraternas argument och bemöta 
dem istället för att föra monologer om solidaritet.

Måndag 16.45 –17.45  K2 

VAD KRÄVS FÖR ATT MEDIA SKA RAPPORTERA  
OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVERIGE? 
Hur och när aktualiseras mänskliga rättighetsfrågor i svenska nyhets-
medier? Medieforskare lektor Ylva Brune på Högskolan i Kalmar har 
analyserat några teman som har behandlats av svensk media under 
2000-talet. En temperaturmätning av mediers perspektiv och kunska-
per om frågor som rör mänskliga rättigheter kommer också att presen-
teras.

Medverkande: Ylva Brune, lektor på högskolan i Kalmar, Elisabeth 
Abiri, ordförande i Delegationen för mänskliga rättigheter i 
Sverige.

Moderator: Karin Steffensen, huvudsekreterare i Delegationen för 
mänskliga rättigheter i Sverige

Måndag 16.45 –18.15  K14 

KOMMUNEN OCH RÄTTIGHETERNA – HUR OCH VARFÖR?
En presentation av Sveriges MR-handlingsplan med fokus på kommu-
nerna och en presentation av den kommande handboken om mänskliga 
rättigheter i kommunal verksamhet. Vad betyder mänskliga rättighe-
ter i ett kommunalt sammanhang? Vad kan jag som beslutsfattare eller 
tjänsteman göra, vad måste jag göra och varför? 

Medverkande: Anna Brodin, Peter Johansson, Institutet för studier av 
mänskliga rättigheter, Göteborgs universitet.

Tisdag 10.00 –10.45  K14 

ASTRID LINDGREN – MÄNNISKORÄTTSKÄMPE FÖRE SIN TID 
Långt före etablerandet av ett flertal internationella människorättsin-
strument, nationella och internationella handlingsplaner och lagstift-
ningsåtgärder stod Astrid Lindgren för ett tydligt rättighetsperspektiv 
– alltid med den enskilda individen  i centrum. 

Medverkande: Lena Törnquist, Astrid Lindgren kännare, Lise Bergh, 
generalsekreterare Svenska Amnesty, Ola Mattsson, generalsekrete-
rare Svenska Freds- och skiljedomsföreningen.

Moderator: Fredrik Kron, kampanjansvarig, Amnesty

Tisdag 13.00 –15.00  K15 

VARFÖR ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER VIKTIGA FÖR POLISER? 
Är respekten för mänskliga rättigheter ett hinder eller en förutsättning 
för ett professionellt polisarbete och kan effektiv brottsbekämpning 
kombineras med respekt för individens integritet? Frågan diskuteras 
med utgångspunkt i polisens utökade möjligheter att använda elektro-
niska spaningsinstrument som exempel buggning.

Medverkande: Karol Nowak, Raoul WallenbergsInstitutet, Ola Kron-
kvist, polisutbildningen i Växjö.

Tisdag 11.00 –12.30 Workshop  K15   

HAR DU MAKT ATT PÅVERKA – MÅSTE DU HA MOD ATT TA ANSVAR
Workshopen syftar till att få nyckelpersoner i arbetslivet att förstå sitt 
eget ansvar för att i sin roll, på sin arbetsplats, ta ansvar för att inte 
medverka till den diskriminering som råder på den svenska arbetsmark-
naden. Workshopen bygger på aktivt deltagande i övningar.

Medverkande: Susan Henriksson, pedagog, Humanitetens Hus, 
Svenska Röda Korsets nationella center för humanitära frågor, i 
Malmö.

Tisdag 13.00 –15.00  K22 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR LÄRARE
LÄRANDE UR ETT JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSPERSPEKTIV
Denna workshop vänder sig till människor som arbetar med formell, 
informell eller icke formell utbildning, via skola, organisationer eller 
media, och vill integrera ett jämställdhets- och mänskliga rättighets-
perspektiv i lärandet. Praktiska erfarenheter från gymnasieskolan 
kommer att diskuteras för de som någon gång frågat sig om demokrati 
och jämställdhetsreflektioner bara krånglar till det, eller om det finns 
möjligheter, inspiration och mod att vinna genom MR-medveten 
utbildning? Elever och pedagoger berättar om hur mänskliga rättighe-
ter tar plats i studier, undervisning och skolverksamhet.  

Medverkande: Elever och pedagoger från Xist-gymnasiet, Kvinno-
forum.

Moderator: Britta Wikman, skolledare Xist-gymnasiet, Kvinnoforum.

Tisdagen kl 10.00–10.45 K13

Free2choose

En interaktiv film om konflikter mellan mänskliga 
rättigheter. Din åsikt är viktig!

Medverkande: Marcel Rådström, 
Forum för Levande Historia
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Måndag 10.00 –11.30  K16/K17 

GRUNDLÄGGANDE INTRODUKTION TILL MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Vad är mänskliga rättigheter? Vilka är de? Hur efterlevs de? Seminariet 
ger en grundläggande information om mänskliga rättigheter samt tillfälle 
till diskussion och frågor. Svenska Röda Korset ger svar på vilka de mänsk-
liga rättigheterna är, hur de fungerar i praktiken och vad som görs för att 
de ska efterlevas. Målet är att alla och envar ska kunna respektera andras 
rättigheter och hävda sina egna för att skapa en varaktig förbättring. 

Medverkande: Christina Ulfsparre, Svenska Röda Korset

Måndag 10.00 –11-30 A1 

ATT LÄRA UT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL UNGDOMAR  
– COMPASSMETODEN
Compassmetoden är en praktisk utbildning i mänskliga rättigheter för 
unga. Workshopen ger en introduktion till Europarådets utbildnings-
material för praktisk och kreativ utbildning i de juridiska, politiska och 
etiska dimensionerna av mänskliga rättigheter och vänder sig i första 
hand till lärare, informatörer och utbildningsansvariga. Inom ramen för 
kampanjen »Alla olika alla lika« har metoden utvecklats.

Medverkande: Sara Sjöman, kampanjledare »Alla olika alla lika« 

Måndag 14.00 –15.30  K23 

MÄNNISKOR PÅ FLYKT
Varför tvingas människor på flykt varje år? Vart flyr man? Hur många 
kommer till Sverige och vilka får stanna? Måste Sverige ta emot flykting-
ar? Vad är asyl?

Svenska Röda Korset svarar på dessa frågor och informerar om 
statens ansvar och de internationella organisationernas roll. Kunskap 
om orsakerna till att människor flyr, hur det är att vara på flykt och vilka 
regler som finns för att få stanna i ett annat land leder till en minsk-
ning av fördomar och myter. Genom kunskap om asyl- och flyktingrätt 
minskar rädslan för det som är främmande. 

Medverkande: Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset

Måndag 12.00 –13.30  A1

RÄTTIGHETSBASERAT UTVECKLINGSSAMARBETE
FN-familjen, många bilaterala biståndsgivare och enskilda organisationer 
arbetar numera med utvecklingssamarbete utifrån ett rättighetsperspek-
tiv. Vad innebär det att anlägga ett rättighetsperspektiv på bistånd? Hur 
gör man i praktiken? Vad tillför ett sådant perspektiv? Vilka är några av 
utmaningarna? Denna workshop tar också upp hur Sidas arbete utifrån 
ett  rättighetsperspektivet vuxit fram  i teori och praktik. I workshopen 
ingår en övning där deltagarna själva får prova på att analysera och plane-
ra ett biståndsprojekt utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Medverkande: Birgitta Jansson, Sara Gustafsson, DESA (Sida).  

Måndag 12.00 –13.30  K23 

INTERNATIONELL HUMANITÄR RÄTT I KRIG OCH VÄPNADE KONFLIKTER
Varför finns det lagar om hur man får föra krig när det, enligt FN-
stadgan, är förbjudet att starta krig? Kan man med lagar minska 
människors lidande i en väpnad konflikt? Seminariet ger grundläggande 
kunskap i internationell humanitär rätt samt tillfälle till diskussion och 
frågor. Den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, 
är det regelsystem som stater har kommit överens om för att skydda 
människor och minska mänskligt lidande under krig. 

Medverkande: Nathalie Wroblewski, Josefine Karlsson, Svenska Röda 
Korset 

Måndag 12.00 –13.30  K12

FOLKRÄTTENS SKYDD FÖR NATIONELLA MINORITETER  
OCH URFOLK & OM SAMER OCH SAMISKT
Det kan vara farligt att tillhöra en minoritet! Historien innehåller 
många otäcka exempel på det. I folkrätten finns ett särskilt skydd för 
minoriteter och urfolk. Vad innebär det skyddet? Vad ligger bakom den 
internationella kritiken mot Sverige om att inte leva upp till sitt ansvar? 
Svenska Röda Korset redovisar folkrättens skydd för minoriteter med 
fokus på läget i Sverige. Därefter presenterar samiska ungdomsförbun-
det, Sáminuorra, samerna och samernas situation. Frågor behandlas 
gemensamt med de två olika perspektiven företrädda – det folkrättsliga 
och en minoritets eget perspektiv. 

Medverkande: Erika Nordvall Falck, Svenska Röda Korset, Johan 
Skogfeldt, David Jonasson, Sáminuorra

Måndag 12.00 –13.30  K14–15 

MOD – EN PEDAGOGISK METOD FÖR ARBETE  
MED VÄRDERINGAR OCH MÅNGFALD
MOD - Mångfald och Dialog, är ett pedagogiskt koncept för att arbeta 
med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. MOD utgår från alla 
människors lika värde och rättigheter. Fokus ligger på att upptäcka och 
bearbeta diskriminering och fördomar baserade på exempelvis etnicitet, 
sexuell läggning, kön eller funktionshinder. 

MOD är en metod för att motverka fördomar och diskriminering i 
samarbete med Sensus studieförbund.

Medverkande: Sandra Atler är auktoriserad MOD-ledare och arbetar 
på Ecpat som jurist.

Måndag 15.45 –16.30  K16–17 

BASKURS I EKONOMISKA, SOCIALA OCH KULTURELLA RÄTTIGHETER
Under denna »snabbkurs« låter vi deltagarna stifta bekantskap med de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK-rättigheterna) 
genom att gå igenom de viktigaste begreppen och deras innebörd. Med 
den internationella konventionen för ESK-rättigheter som utgångs-
punkt går vi igenom olika sätt att definiera staters ansvar och presente-
rar några viktiga aktörer på området. Vi kommer också att redogöra för 
betydelsen av det föreslagna tilläggsprotokollet till ESK-konventioner 
som skulle ge enskilda personer möjlighet att föra fram sina fall till den 
internationella ESK-kommitten.

Medverkande: Anita Klum, Fonden för mänskliga rättigheter

Måndag 15.45 –17.15  K13 

VAD ÄR EGENTLIGEN DISKRIMINERING OCH VAD BEROR DET PÅ?
Grundläggande kunskap om diskriminering och vad som orsakar diskri-
minering. Hur kan diskriminering förekomma i ett demokratiskt samhäl-
le? Röda Korsets byråer mot diskriminering tydliggör och förklarar. 
Seminariet innehåller teori och praktiska exempel och vågar ifrågasätta 
den rådande norm som bidrar till att människor hamnar utanför. 

Medverkande: Johanna Gillström, Jan-Olov Madeleine Ågren från Röda 
Korsets byråer mot diskriminering i Sundsvall och Luleå.

BASUTBILDNING
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Måndag 10.00 –10.20 

BARNKONVENTIONENS FÖDELSE
De spännande diskussionerna med utmaningar, kontroverser och 
kompromissande som ledde fram till Barnkonventionens finns nu 
dokumenterade. 
Medverkande: Simone Ek, Rädda Barnen

Måndag 10.30 –10.50

KONGO MED VÅRA ÖGON – EN FOLKHÖGSKOLAS MÖTE MED KONGO 
Lidingö folkhögskolas kurs MUL, Mission Utveckling Lärande, har rest 
i de båda Kongorepublikerna i fem veckor. De berättar om sin resa, om 
situationen i Kongo och sina möten med människor. Låt dig inspireras 
av unga människors upplevelser och engagemang. 

Medverkande: Elever på Lidingö folkhögskola
 

Måndag 11.00 –11.20 

HATBROTT I RYSSLAND: ANTISEMITISM, ISLAMOFOBI OCH HOMOFOBI 
Under 2006 mördades minst 44 personer av nazister i Ryssland. Judar, 
romer, homosexuella och människor från Kaukasien trakasseras så gott 
som dagligen. Tre av fyra partier i Duman är antisemitiska. Ryssland är 
den europeiska extremhögerns nya föregångsland.

Medverkande: Daniel Poohl, Expo, Joanna Kurosz, Svenska Helsing-
forskommittén 

Måndag 11.30 –11.50 

TURKMENISTAN: RIKT PÅ NATURGAS OCH PÅ FÖRTRYCK
Turkmenistan är ett av världens mest repressiva och slutna länder. Vad 
händer nu när envåldshärskaren Saparmurat Nijazov dött? Efterträ-
daren Gurbanguly Berdimuhammedov var en nära medarbetare till 
Nijazov och är knappast demokrat. 

Medverkande: Shokhrat Kadyrov, fotograf

Måndag 12.00 –12.20 

ALLA-OLIKA-ALLA-LIKA
Det sägs att vi lever i en gränslös värld. Samtidigt lever vi bland osynliga 
murar. Människor utestängs från bostadsområden och arbetsplatser. Bara 
några få utvalda kommer in på krogen. Vi värderas efter färg, kön eller 
vår möjlighet att ta oss uppför en trappa. Vilka får komma in och vilka 
hamnar utanför? Hur kan vi göra oss mer tillgängliga och inkluderande, 
hur kan vi göra oss lika för alla? Ta del av metoder, vägar och verktyg. 

Medverkande: Sara Sjöman, kampanjledare Alla olika alla lika

Måndag 12.30 –12.50 

UNGA KVINNOR I AFRIKANSKA KRIG
Kvinnor – inte bara män - dödar soldater och civila, utför övergrepp 
och deltar i skadegörelse och organiserade stölder. Den stereotypa 
föreställningen»män skapar krig – kvinnor skapar fred« och ett ensidigt 
fokus på kvinnor som offer försvårar möjligheterna att utforma hjälp-
program som fungerar. 

Medverkande: Chris Coulter, Mariam Persson och Mats Utas, Nordiska 
Afrikainstitutet

Måndag 13.00 –13.20 

UTRENSNINGEN AV ASSYRIERNA I IRAK
Under kriget i Irak har en systematisk etnisk rensning skett. Bombningar 
av kyrkor, kidnappningar, våldtäkter, bestialiska mord och tvångskonver-
teringar har drivit hundratusentals kristna assyrier, också kallade syrianer 
och kaldéer, på flykt. Bagdad, Basra och Mosul är snart helt tömda på 
icke-muslimer. Att vara kristen är lika med döden i stora delar av dagens 
Irak. Iraks ursprungsbefolkning assyrierna är snart ett minne blott. 
Medverkande: Nuri Kino, frilansjournalist och dokumentärfilmare

Måndag 13.30 –13.50 

HAR ALLA, ÄVEN POLISER, RÄTT TILL SAMVETSFRIHET?
Måste man som anställd utföra order som man anser strider mot 
grundläggande mänskliga rättigheter? Vad hade hänt om de som fick i 
uppdrag att föra ut de två terroristmisstänkta egyptierna hade avbrutit 
uppdraget med hänvisning till tortyrkonventionen? 

Medverkande: Leif Ericsson, projektledare för MR-dagarna

Måndag 14.30 –14.50

USA:S KRIG MOT IRAK 
Kathy Kelly berättar om sina möten med civilbefolkningen i Irak och 
irakiska flyktingars situation i Jordanien.

Medverkande: Kathy Kelly, koordinator för Voices for Creative Nonvio-
lence, Chicago

Måndag 15.00 –15.20

ATT BLI SEDD, BEHÖVD OCH TAGEN I ANSPRÅK
Glada Hudik-teatern, presenterar sitt arbete där utvecklingsstörda och 
»normalstörda« agerar tillsammans på scenen. De har nyligen spelat 
sin egen musikal »Elvis« på Cirkus i Stockholm. Teaterarbetet har 
brutit barriärer mellan människor. Rädsla och fördomar har förvand-
lats till vänskap och förståelse. Glada Hudik-teaterns idéer och metoder 
passar i många sammanhang för att föra människor närmare varandra, 
i företag, inom kommunal verksamhet, i idrottsföreningar, i skolan, ja i 
hela samhället.

Medverkande: Pär Johansson

Måndag 15.30 –15.50

HOMO-, BI- OCH TRANSFRÅGOR I UTVECKLINGSARBETET
Sidas handlingsplan för konkretisering av Homo-, Bi- och Transfrågor 
(HBT) i utvecklingsarbete presenteras. Sidas mål med handlingspla-
nen är att homo-, bisexuella, trans- och intersexpersoner skall kunna 
förbättra sina levnadsvillkor i de länder där Sverige bedriver utveck-
lingsarbete.

Medverkande: Mette Sumergren, Sara Gustafsson,Sida.

Måndag 16.00 –16.20

HBT-RÄTTIGHETER I AFRIKA OCH ASIEN
Panelsamtal med Aung Myo från Burma och Linda Baumann från 
Namibia om att verka för HBT-rättigheter under konflikt.

MINISEMINARIER
Alla seminarier äger rum i K24
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Måndag 16.30 –16.50

VARFÖR TIGS DET OM TORTYREN?
Carl Tham frågar sig varför det är tyst om användningen av tortyr. 
Finns det realpolitiska orsaker bakom den tystnad som härskar i 
Sverige och Europa, bland regeringar och allmänhet?

Medverkande: Carl Tham 

Tisdag 10.00 –10.20

BARN I KRIG
Hur drabbas speciellt barn i väpnade konflikter? Vad kan man konkret 
göra för att bättre skydda barn i dessa situationer?

Medverkande: Mari Mörth, Rädda Barnen

Tisdag 10.30 –10.50

FREDEN SITTER I PLÅNBOKEN
En hållbar fred förutsätter demokrati och mänskliga rättigheter. 
Korruption hindrar en sund demokratiutveckling och respekt för 
mänskliga rättigheter och är därmed även ett hot mot freden. Korrup-
tion är utbredd i världen och måste bekämpas globalt och lokalt med 
effektiva strategier och metoder.

Medverkande: Thomas Främby, rådman och styrelseledamot i Sv. avd.  
Juristkommissionen

Tisdag 11.00 –11.20

ASSYRISKA KVINNORS MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Margareta Viklund, nyligen hemkommen från Irak, berättar om arbetet 
med att etablera ett kvinnocenter i norra Irak för att stärka särskilt 
kvinnors och flickors mänskliga rättigheter men också demokratiska 
och sociala strukturer i allmänhet för den assyriska befolkningen. 

Medverkande: Margareta Viklund, tidigare riksdagsledamot, ordfö-
rande för SKA (Svenska kommittén för assyrier)

Tisdag 11.30 –11.50

RÄTTSSAMHÄLLETS BETYDELSE FÖR FRED OCH SÄKERHET
Diskussion om de mänskliga rättigheternas möjligheter och begräns-
ningar att fungera som verktyg för att säkra fred. Diskussionen förs 
utifrån en ny skrift med samma titel.

Medverkande: Olle Mårsäter, lektor, juridiska institutionen Uppsala 
Universitet, Linnea Kortfält Gerstner, doktorand i folkrätt, Stock-
holms universitet. 

Moderator: Per Bjälkander, Fonden för mänskliga rättigheter

Tisdag 12.00 –12.20

SKUMMA SKULDER
Sydafrikas folk tvingas idag betala av den forna apartheidregimens 
skuld, medborgarna i Filipinerna betalar för ett kärnkraftverk som 
aldrig tagits i bruk och i Kongo används svenska biståndspengar för att 
skriva av en skuld till den forna diktatorn Mobuto. Folkrörelser världen 
över menar att den här typen av lån är illegitima och att de inte ska 
betalas. I en färsk studie från bland andra Forum Syd diskuteras flera 
fall av illegitim skuld, bland andrt ett där Sverige är inblandade.

Medverkande: Sven Elander och Johanna Sandahl, Forum Syd.
 

Tisdag 12.30-12.50

DEMOKRATI OCH JÄMSTÄLLDHETSARBETE PÅ BALKAN
Freja Forum bygger nätverk inom och med ideell sektor för demokrati 
och jämställdhet på Balkan. Vad hände på Freja Forum den 9-11 novem-
ber 2007 i Tuzla och vad är nästa steg?

Medverkande: Elisabet Martinsson och Margareta Eklund, Freja Forum.
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Läs mänskliga rättigheter 
vid Teologiska högskolan 
Stockholm
Mänskliga rättigheter behöver implementeras och skyddas 
såväl i vårt land som internationellt. Vill du vara med och arbeta 
för mänskliga rättigheter behöver du kunskap. Vi erbjuder en 
avancerad tvärvetenskaplig akademisk utbildning i mänskliga 
rättigheter som har dokumenterat hög praktisk relevans. 
Sök till MR-programmets 2-åriga utbildning eller till fristående 
kurser. Sök även till master i MR som startar hösten 2008 i 
samarbete mellan Uppsala universitet och Teologiska högskolan 
Stockholm.1

1 Närmare information om masterprogram 
publiceras på vår hemsida www.ths.se
under våren 2008

Teologiska högskolan Stockholm • Åkeshovsvägen 29 • 168 39 Bromma
Tel 08-564 357 00 • Fax 08-564 357 06 • mr@ths.se • www.ths.se

www.ordfront.se

Ordfront är en oberoende radikal 
kultur- och samhällsförening, som 

verkar för yttrandefrihet, demokrati 
och mänskliga rättigheter.

Som medlem får du bland annat 
två böcker från Ordfront förlag i 

välkomstpremie, en årsprenumeration 
på Ordfront magasin, medlemsrabatt 
på böcker genom Bokfront, Ordfronts 

egen bokklubb.

Anmäl dig på 

Bli medlem  
i Ordfront

Stockholm Convention Bureau

har blivit MCI!

MCI är världens ledande aktör inom:

  Association

  Communications

  Event Management

Vi finns i 15 länder och våra svenska kontor finns i 
Stockholm och Göteborg.

www.mci-group.com
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EH 01:02 Amnesty 
EH 03:09 Antidiskrimineringsbyrån 
    Stocholm syd och Stockholm

EH 01:08 Assyriska riksförbundet

K 02:36 Brottsoffermyndigheten

K 02:28 Centrum mot rasism

K 02:10 Dag Hammarskjöldfonden
EH 03:16 DemokratiAkademin
EH 01:19 Diakonia 
K 01:33 DO

K 02:06 Emerichfonden – Fonden Mot Våld 
    För Medmänsklighet 

K 01:11 FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
K 02:12 Folk och Försvar
EH 01:13 Folke Bernadotteakademin
AG:01  Fonden för mänskliga rättigheter
EH 02:12 Forum Syd
EH 01:09 Forum för levande historia
EH 03:02 Fred i våra händer
K 02:24 Föreningen för Utvecklingsfrågor

K 02:20 ICJ – Svenska avdelningen av  
 Internationella Juristkommissionen

EH 02:09 IM Individuell Människohjälp 

K 02:18 KFF – Kvinnor för Fred
K 02:14 Kvinna till Kvinna

K 02:22 Life & Peace Institute
EH 04:12 LO-TCO Biståndsnämnd 
EH 01:18 LSU/Alla Olika Alla Lika
EH 01:04 Läkare mot kärnvapen
K 02:04 Läkare utan gränser

EH 04:08 Magasinet Existera 
EH 04:10 Mana
EH 02:13 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
EH 02:11 MCI
EH 01:01 MR-utbildningen vid Lunds universitet
EH 02:02 Män för jämställdhet

Monternr Organisation

kan du som besökare möta organisationer, myndigheter och andra aktörer på MR-arenan. 
  På MR-dagarnas  stora utställartorg 
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EH 01:02 Amnesty 
EH 03:09 Antidiskrimineringsbyrån 
    Stocholm syd och Stockholm

EH 01:08 Assyriska riksförbundet

K 02:36 Brottsoffermyndigheten

K 02:28 Centrum mot rasism

K 02:10 Dag Hammarskjöldfonden
EH 03:16 DemokratiAkademin
EH 01:19 Diakonia 
K 01:33 DO

K 02:06 Emerichfonden – Fonden Mot Våld 
    För Medmänsklighet 

K 01:11 FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut
K 02:12 Folk och Försvar
EH 01:13 Folke Bernadotteakademin
AG:01  Fonden för mänskliga rättigheter
EH 02:12 Forum Syd
EH 01:09 Forum för levande historia
EH 03:02 Fred i våra händer
K 02:24 Föreningen för Utvecklingsfrågor

K 02:20 ICJ – Svenska avdelningen av 
 Internationella Juristkommissionen

EH 02:09 IM Individuell Människohjälp 

K 02:18 KFF – Kvinnor för Fred
K 02:14 Kvinna till Kvinna

K 02:22 Life & Peace Institute
EH 04:12 LO-TCO Biståndsnämnd 
EH 01:18 LSU/Alla Olika Alla Lika
EH 01:04 Läkare mot kärnvapen
K 02:04 Läkare utan gränser

EH 04:08 Magasinet Existera 
EH 04:10 Mana
EH 02:13 Mannheimer Swartling Advokatbyrå
EH 02:11 MCI
EH 01:01 MR-utbildningen vid Lunds universitet
EH 02:02 Män för jämställdhet

K 02:26 Nationell Temagrupp asyl & integration 
    inom Equalprogrammet

K 02:08 Nordiska Afrikainstitutet
EH 03:08 Nätverket mot klustervapen

K 01:31 Officersförbundet
EH 02:01 Olof Palmes Minnesfond
K 02:32 Operation 1325
EH 03:18 Ordfront 
K 02:38 Oria

EH 01:12 Palmecenter

EH 04:14 Raoul Wallenberg Institutet
EH 03:13 Regeringskansliet UD/Integrations-  
    och Jämställdhetsdepartementet 

K 02:34 Reportrar utan gränser
EH 02:08 ROKS
EH 02:19 Röda Korset
K 02:40 Röda Korsets folkhögskola 

EH 04:18 Sensus
EH 04:02 Shia Svenska Handikappsorganisationers 

 Internationella Biståndsförening och 
 HSO Handikappförbundets samarbetsorganisation

EH 01.10 Sida
EH 03:12 SIPRI
K 01:01 SKR och systerjouren Somaya
EH 03:15 Svenska Helsingforskommittén
EH 03:10 Svenska Freds
EH 02:18 Svenska Kyrkan
EH 03:01 Sveriges Kristna Råd – Ekumeniska 
    Följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

EH 01:11 Swedbank

EH 04:16 Teologiska Högskolan 

 i Stockholm, THS

EH 03:17 Utrikespolitiska Institutet
EH 02:10 UNIFEM

Monternr Organisation

kan du som besökare möta organisationer, myndigheter och andra aktörer på MR-arenan. 

ÖVRIGA UTSTÄLLNINGAR 
Låna en fördom
Humanitetens hus – ”Flykt och längtan”  
Juridisk rådgivning  – diskriminering
JämO 
Diakonia – ”Med vilken rätt” 
Folke Bernadotteakademin – Vita bussen

Fotoutställning om Turkmenistan. 
     Fotograf Shokhrat Kadyrov.

  På MR-dagarnas  stora utställartorg 
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MR–DAGARNA 2007  MÅNDAG 19 NOVEMBER

 KRIG och FRED  VAPEN  BROTT och STRAFF  FÖRSONING RELIGION  FLYKTINGAR

Tid Tid

09.00 Huvudtal 45 min Victorisal. 09.00

09.15 Jan Eliasson: Att förebygga 09.15

09.30 krig och konflikter 09.30

09.45 09.45

10.00 Huvudtal 45 min  K22 Seminarium 90 min K16/17  Basutbildning 90 min  K16/17 Seminarium 90 min  K1 Seminarium 90 min   Victoria. Seminarium 45 min   K2 Workshop 90 min  K14 Seminarium 90 min  K15 Seminarium 90 min  K23 Basutbildning 90 min  A1 Seminarium 90 min  K12 Workshop 120 min  K11 10.00

10.15 Ruth Manorama: Dalitkvinnor Har neutralt oberoende Grundläggande introduktion Den nya Fred i vår tid. Det går att Våld och tro – finns Den ansvarsfulla människan Romer på flykt Praktiskt arbete mot Att lära ut mänskliga Dialog eller Hur man lyckas med 10.15

10.30 – de mest förtryckta humanitära insatser till mänskliga rättigheter asylprocessen i förebygga våld och det ett samband? diskriminering på rättigheter till konfrontation? barnkonventionen i 10.30

10.45 någon framtid? praktiken – har för- väpnad konflikt arbetsplatsen ungdomar – kommuner 10.45

11.00 väntningarna Compassmetoden 11.00

11.15 infriats? 11.15

11.30 11.30

11.45 11.45

12.00 Huvudtal 45 min  K21 Seminarium 90 min K16–17 Seminarium 90 min   K22 Seminarium 90 min  K1 Seminarium/workshop  Victoria. Basutbildning 90 min  K12 Basutbildning 90 min  K23 Seminarium 90 min  K13 Basutbildning 90 min  A1 Basutbildning 90 min  K14 Seminarium 90 min  K2 Hur man lyckas med  K11 12.00

12.15 Abdi-Noor Mohamed: Får man använda Krigsjournalistik eller Tortyr i vår tid Kvinnor, krig och fred Om folkrättens skydd Internationell humanitär rätt Hur ska vi sätta stopp för Rättighetsbaserat MOD - en pedagogisk Flyktingmottagandet barnkonventionen forts. 12.15

12.30 Hur ska Somalia nå fred? kärnvapen? fredsjournalistik? för urfolk och nationella i krig och väpnade konflikter bostadsdiskrimineringen? utvecklingsarbete metod för arbete i kommunerna 12.30

12.45 minoriteter med värderingar 12.45

13.00 Huvudtal 45 min  K21 och mångfald 13.00

13.15 Sadik J Al-Azm: Islam 13.15

13.30 och sekulär humanism 13.30

13.45 13.45

14.00 Seminarium 90 min  K1 Seminarium 90 min  Vict. Seminarium 90 min K16–17 Seminarium 90 min  A1 Seminarium 90 min  K11 Seminarium 45 min  K2 Seminarium 60 min  K22 Seminarium 60 min K15 Seminarium 60 min  K12 Seminarium  90 min K14 Basutbildning 90 min  K23 Seminarium 60 min   K21 14.00

14.15 Står valet mellan antingen Varför blir det krig? Samer –  ett urfolk utan CIA-agenter inför rätta? Behöver Världsbanken Våld och icke-våld Kvinnor, mark och Saknad anhörig – Rättighetsbaserad styrning Strategier mot Människor på Feministisk 14.15

14.30 fred eller rättvisa? Vad vet forskarna? urrättigheter? bry sig om mänskliga inom islam och kristendom mänskliga rättigheter rätten att få veta diskriminering på flykt säkerhetspolitik 14.30

14.45 rättigheter? länsstyrelserna 14.45

15.00 15.00

15.15 15.15

15.30 15.30

15.45 Huvudtal 45 min  K11 Seminarium 45 min  K21 Seminarium 45 min  K1 Seminarium 45 min  K2 Seminarium 45 min  K22 Seminarium 45 min  K23 Seminarium 45 min  K15 Basutbildning 45 min K16–17 Seminarium 45 min  K12 Seminarium  120 min  A1 Basutbildning 90 min  K13 Film/diskussion 120 min  Vict. 15.45

16.00 David Tolbert: Svensk militär och folkrätt Klimatförändringar och Kvinnors rättigheter i krig Att gå varandra till mötes – Regionala system till skydd för mänskliga Människa är ditt namn Ekonomiska, sociala och Kvinnofrid. Arbetet mot Hedersrelaterat Vad är egentligen The Devil Came on 16.00

16.15 Ingen fred utan rättvisa i Afghanistan mänsklig säkerhet och konflikt om försoning i teori och praktik rättigheter – Afrika, Latinamerika kulturella rättigheter mäns våld mot kvinnor våld diskriminering och vad Horseback 16.15

16.30 beror det på? 16.30

16.45 Seminarium 90 min  K22 Seminarium 90 min  K12 Seminarium 60 min  K1 Seminarium  60 min  K23 Seminarium 90 min  K11 Seminarium 60 min  K21 Seminarium 60 min  K2 Workshop 60 min K16–17 Seminarium 90 min  K14 16.45

17.00 Prisjakt på misstänkta Fredsrörelsen och Krig eller fred efter Slicka sår – om kvinnors Dalitkvinnor är "lägst bland Mänskliga rättigheter Vad krävs för att media ska rapportera Utmana Kommunerna och rättigheter 17.00

17.15 terrorister krigsmotståndet i USA Kalla Kriget? roll och rätt efter krig de lägsta” i FN-staten Kosovo? om mänskliga rättigheter i Sverige? Sverigedemokraterna hur och varför?

17.30  17.30

17.45 17.45

18.00 18.00

18.15 18.15

18.30 Huvudtal 45 min  Victoria. 18.30

18.45 Tadatoshi Akiba: En värld 18.45

19.00 utan kärnvapen är möjlig 19.00

19.15 19.15

19.30 Middag 19.30

Underhållning av 19.45

GLADA HUDIK 20.00

20.15

20.30

20.45
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Tid Tid

09.00 Huvudtal 45 min Victorisal. 09.00

09.15 Jan Eliasson: Att förebygga 09.15

09.30 krig och konflikter 09.30

09.45 09.45

10.00 Huvudtal 45 min  K22 Seminarium 90 min K16/17  Basutbildning 90 min  K16/17 Seminarium 90 min  K1 Seminarium 90 min   Victoria. Seminarium 45 min   K2 Workshop 90 min  K14 Seminarium 90 min  K15 Seminarium 90 min  K23 Basutbildning 90 min  A1 Seminarium 90 min  K12 Workshop 120 min  K11 10.00

10.15 Ruth Manorama: Dalitkvinnor Har neutralt oberoende Grundläggande introduktion Den nya Fred i vår tid. Det går att Våld och tro – finns Den ansvarsfulla människan Romer på flykt Praktiskt arbete mot Att lära ut mänskliga Dialog eller Hur man lyckas med 10.15

10.30 – de mest förtryckta humanitära insatser till mänskliga rättigheter asylprocessen i förebygga våld och det ett samband? diskriminering på rättigheter till konfrontation? barnkonventionen i 10.30

10.45 någon framtid? praktiken – har för- väpnad konflikt arbetsplatsen ungdomar – kommuner 10.45

11.00 väntningarna Compassmetoden 11.00

11.15 infriats? 11.15

11.30 11.30

11.45 11.45

12.00 Huvudtal 45 min  K21 Seminarium 90 min K16–17 Seminarium 90 min   K22 Seminarium 90 min  K1 Seminarium/workshop  Victoria. Basutbildning 90 min  K12 Basutbildning 90 min  K23 Seminarium 90 min  K13 Basutbildning 90 min  A1 Basutbildning 90 min  K14 Seminarium 90 min  K2 Hur man lyckas med  K11 12.00

12.15 Abdi-Noor Mohamed: Får man använda Krigsjournalistik eller Tortyr i vår tid Kvinnor, krig och fred Om folkrättens skydd Internationell humanitär rätt Hur ska vi sätta stopp för Rättighetsbaserat MOD - en pedagogisk Flyktingmottagandet barnkonventionen forts. 12.15

12.30 Hur ska Somalia nå fred? kärnvapen? fredsjournalistik? för urfolk och nationella i krig och väpnade konflikter bostadsdiskrimineringen? utvecklingsarbete metod för arbete i kommunerna 12.30

12.45 minoriteter med värderingar 12.45

13.00 Huvudtal 45 min  K21 och mångfald 13.00

13.15 Sadik J Al-Azm: Islam 13.15

13.30 och sekulär humanism 13.30

13.45 13.45

14.00 Seminarium 90 min  K1 Seminarium 90 min  Vict. Seminarium 90 min K16–17 Seminarium 90 min  A1 Seminarium 90 min  K11 Seminarium 45 min  K2 Seminarium 60 min  K22 Seminarium 60 min K15 Seminarium 60 min  K12 Seminarium  90 min K14 Basutbildning 90 min  K23 Seminarium 60 min   K21 14.00

14.15 Står valet mellan antingen Varför blir det krig? Samer –  ett urfolk utan CIA-agenter inför rätta? Behöver Världsbanken Våld och icke-våld Kvinnor, mark och Saknad anhörig – Rättighetsbaserad styrning Strategier mot Människor på Feministisk 14.15

14.30 fred eller rättvisa? Vad vet forskarna? urrättigheter? bry sig om mänskliga inom islam och kristendom mänskliga rättigheter rätten att få veta diskriminering på flykt säkerhetspolitik 14.30

14.45 rättigheter? länsstyrelserna 14.45

15.00 15.00

15.15 15.15

15.30 15.30

15.45 Huvudtal 45 min  K11 Seminarium 45 min  K21 Seminarium 45 min  K1 Seminarium 45 min  K2 Seminarium 45 min  K22 Seminarium 45 min  K23 Seminarium 45 min  K15 Basutbildning 45 min K16–17 Seminarium 45 min  K12 Seminarium  120 min  A1 Basutbildning 90 min  K13 Film/diskussion 120 min  Vict. 15.45

16.00 David Tolbert: Svensk militär och folkrätt Klimatförändringar och Kvinnors rättigheter i krig Att gå varandra till mötes – Regionala system till skydd för mänskliga Människa är ditt namn Ekonomiska, sociala och Kvinnofrid. Arbetet mot Hedersrelaterat Vad är egentligen The Devil Came on 16.00

16.15 Ingen fred utan rättvisa i Afghanistan mänsklig säkerhet och konflikt om försoning i teori och praktik rättigheter – Afrika, Latinamerika kulturella rättigheter mäns våld mot kvinnor våld diskriminering och vad Horseback 16.15

16.30 beror det på? 16.30

16.45 Seminarium 90 min  K22 Seminarium 90 min  K12 Seminarium 60 min  K1 Seminarium  60 min  K23 Seminarium 90 min  K11 Seminarium 60 min  K21 Seminarium 60 min  K2 Workshop 60 min K16–17 Seminarium 90 min  K14 16.45

17.00 Prisjakt på misstänkta Fredsrörelsen och Krig eller fred efter Slicka sår – om kvinnors Dalitkvinnor är "lägst bland Mänskliga rättigheter Vad krävs för att media ska rapportera Utmana Kommunerna och rättigheter 17.00

17.15 terrorister krigsmotståndet i USA Kalla Kriget? roll och rätt efter krig de lägsta” i FN-staten Kosovo? om mänskliga rättigheter i Sverige? Sverigedemokraterna hur och varför?

17.30  17.30

17.45 17.45

18.00 18.00

18.15 18.15

18.30 Huvudtal 45 min  Victoria. 18.30

18.45 Tadatoshi Akiba: En värld 18.45

19.00 utan kärnvapen är möjlig 19.00

19.15 19.15

19.30 Middag 19.30

Underhållning av 19.45

GLADA HUDIK 20.00

20.15

20.30

20.45

 TERRORISM  SVERIGE BASUTBILDNING HANDEL
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MR–DAGARNA 2007  TISDAG 20 NOVEMBER

 KRIG och FRED  VAPEN  BROTT och STRAFF  FÖRSONING RELIGION  FLYKTINGAR

09.00 Huvudtal 45 min  Victoriasal 09.00

09.15 Kathy Kelly: 09.15

09.30 Stoppa USA:s krig i Irak! 09.30

09.45 09.45

10.00 Workshop 120 min  Victoria. Huvudtal 45 min K21 Huvudtal 45 min  A1 Seminarium 45 min  K2 Seminarium 45 min  K23 Interaktiv film 45 min K13 Seminarium 45 min  K1 Seminarium 45 min   K12 Seminarium 45 min  K11 Seminarium 45 min  K14    10.00

10.15 Nordic Battle Group - Zanyar Adami: Mänskliga Ziad Abu-Amr: Kinas roll i Afrika – hot Att skydda människorätts- Free2choose Krig och fred med genus- Kampen för ungdomars Barnsoldater Astrid Lindgren – 10.15

10.30 för Fred eller Krig? rättigheter som affärsidé Palestinsk försoning och möjligheter försvarare - Colombia perspektiv - exemplet Kongo rätt i krigsdrabbat land människorättskämpe 10.30

10.45 Ett scenariespel om 10.45

11.00 Sveriges framtida roll Seminarium 90 min  K16–17 Seminarium 60 min  K11 Seminarium 90 min  K2 Seminarium 90 min  K1 Seminarium 90 min  Seminarium 45 min          K14 Seminarium  60 min  K22 Seminarium 60 min  K21 Seminarium 90 min  A1 Seminarium 90 min  K12 Seminarium 90 min  K23 Workshop 90 min  K15 11.00

11.15 Olja kontra fred i Sudan Hatbrott och främlings- ICC – Mänskliga rättigheter i Irak – Offrens rätt till sanning, Rysslands krig mot terrorism – Kan näringslivet Barn och organiserat våld Förbjud världens farligaste Somaliska flyktingar i Har du makt att påverka 11.15

11.30 fientlighet i Sverige implementering och flyktingars rättigheter rättvisa och gottgörelse inte bara Tjetjenien mäkla fred? på gatan – Lätta Vapen vapen – klusterbomberna! Sverige måste du ha mod 11.30

11.45 av Romstadgan vid avmobilisering av att ta ansvar 11.45

12.00 paramilitärer i Colombia 12.00

12.15 12.15

12.30 12.30

12.45 12.45

13.00 Seminarium 60 min  K2 Seminarium 90 min   K16–17  Seminarium 90 min  K11 Huvudtal 45 min  K1 Seminarium 120 min  K15 Seminarium 120 min  K22 Forumspel 120 min  K23 Workshop 120 min  K12 Seminarium 60 min  A1 Seminarium 60 min K14 Seminarium 60  K21 13.00

13.15 Israel/Palestina – 40 år av Islam, religiös mångfald Privatiseringen Prisutdelare Varför är mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter för lärare. Att arbeta mot förtryck Lär dig skapa kontakt som Vatten – en mänsklig Besök frihetsberövade – Darfur –  i skuggan 13.15

13.30 ockupation. Är en två-stats- och universella rättigheter av väpnade konflikter – HKH Kronprinsessan Victoria viktiga för poliser? Lärande ur ett förändrar! Vad skulle du rättighet så skyddas deras av ett folkmord 13.30

13.45 lösning livskraftig och uthållig? skyldigheter, ansvar och Per Anger pristagare mänskliga rättighets- säga till George W. Bush?  rättigheter 13.45

14.00 humanitär rätt Yolanda Becerra: Kampen för perspektiv 14.00

14.15 mänskliga rättigheter Seminarium 45 min  A1 Seminarium 45 min K21 14.15

14.30 Seminarium : Kan Colombia Vapen – till vilket pris Dialog mellan Hamas och 14.30

14.45 hoppas på en framtid? Fatah 14.45

15.00 15.00

15.15 Huvudtal 45 min  K1–2 15.15

15.30 Samia Ishag: 15.30

15.45 Drömmen om ett annat Darfur 15.45

16.00 Yvonne Stålnacke: 16.00

Välkommen till Luleå 2008! 16.15

Programmet i bokstavsordning
HUVUDTAL sid 4–5
Att förebygga krig och konflikter, Jan Eliasson  Måndag  09.00–09.45 
Dalitkvinnor – de mest förtryckta, Ruth Manorama  Måndag  10.00–10.45 
Drömmen om ett annat Darfur, Safaa Elagib Adam  Tisdag 15.15–16.00 
En värld utan kärnvapen är möjlig, Tadatoshi Akiba  Måndag  18.30–19.15
Hur ska Somalia nå fred? Abdi–Noor Mohamed  Måndag 12.00–12.45
Ingen fred utan rättvisa, David Tolbert  Måndag  15.45–16.30 
Mänskliga rättigheter som affärsidé, Zanyar Adami  Tisdag 10.00–10.45 
Palestinsk försoning, Ziad Abu–Amr  Tisdag  10.00–10.45
Per Anger–pris – till Yolanda Becerra  Tisdag  13.00–13.45 
Stoppa USA:s krig i Irak, Kathy Kelly  Tisdag 09.00–09.45 

KRIG OCH FRED sid 6–8
Att skydda människorättsförsvarare tisdag  10.00-10.45
Darfur – i skuggan av ett folkmord  Tisdag  13.00–14.00 
Dialog eller konfrontation i Zimbabwe? Måndag  10.00–11.30 
Feministisk säkerhetspolitik  Måndag  14.00–15.00 
Forumteater för arbete med mänskliga rättigheter  Tisdag  13.00–15.00
Fred i vår tid!  Måndag  10.00–11.30 
Fredsrörelsen och krigsmotståndet i USA  Måndag  16.45–18.15 
Har neutralt oberoende humanitära insatser en framtid?  Måndag  10.00–11.30 
Israel–Palestina – 40 år av ockupation  Tisdag  13.00–14.00
Kan Colombia hoppas på en framtid?
   Yolanda Becerra m.fl. Tisdag 14.00 –15.00
 Klimatförändringar och mänsklig säkerhet  Måndag  15.45–16.30 
Krig eller Fred efter Kalla Kriget?  Måndag  16.45–17.45 

Krig och fred med genusperspektiv – exemplet Kongo  Tisdag 10.00–10.45 
Krigsjournalistik eller fredsjournalistik?  Måndag  12.00–13.30 
Kvinnor, krig och fred  Måndag  12.00–13.30 
Kvinnor, mark och mänskliga rättigheter  Måndag  14.00–15.00 
Kvinnors rättigheter i krig och konflikt  Måndag  15.45–16.30 
Lär dig skapa kontakt som förändrar!  Tisdag  13.00–15.00 
Nordic Battle Group – för Fred eller Krig?  Tisdag  10.00–12.00 
Olja kontra fred i Sudan  Tisdag  11.00–12.30 
Per Anger–tema  Tisdag  14.00–14.45
Privatiseringen av väpnade konflikter  Tisdag  13.00–14.30 
Saknad anhörig – rätten att få veta  Måndag  14.00–15.00 
Svensk militär och folkrätt i Afghanistan  Måndag  15.45–16.30 
The Devil Came on Horseback  Måndag  15.45–17.45
Varför blir det krig? Vad vet forskarna?  Måndag  14.00–15.30 
Vatten – en mänsklig rättighet  Tisdag  13.00–14.00 

VAPEN sid 10
Barn och organiserat våld på gatan - Lätta vapen Tisdag  11.00–12.30 
Barnsoldater tisdag  10.00-10.45
Får man använda kärnvapen?  Måndag  12.00–13.30 
Förbjud världens farligaste vapen – klusterbomberna!  Tisdag  11.00–12.30 
Vapen – till vilket pris? Tisdag  14.15–15.00 

FÖRSONING sid 10–11
Att gå varandra till mötes –  
om försoning i teori och praktik Måndag  15.45-16.30

Dialog mellan Hamas och Fatah  Tisdag  14.15–15.00
Kampen för ungdomars rättigheter i ett 
   krigsdrabbat Libanon  Tisdag  10.00–10.45 
Mänskliga rättigheter i FN–staten Kosovo?  Måndag  16.45–17.45 
Offrens rätt till sanning,  
   rättvisa och gottgörelse i Colombia Tisdag  11.00–12.30 
Slicka sår – om kvinnors roll och rätt efter krig  Måndag  16.45–17.45 
Stå valet mellan antingen fred eller rättvisa?  Måndag  14.00–15.30 

RELIGION sid 11
Dalitkvinnor är ”lägst bland de lägsta”  Måndag  16.45–18.15 
Islam, religiös mångfald och universella rättigheter  Tisdag  13.00–14.30 
Människa är ditt namn  Måndag  15.45–16.30 
Våld och icke–våld inom islam och kristendom  Måndag  14.00–14.45 
Våld och tro – finns det ett samband?  Måndag  10.00–10.45

BROTT OCH STRAFF sid 12
ICC – implementeringen av Romstadgan  Tisdag  11.00–12.30 
Regionala system till skydd för mänskliga rättigheter  Måndag  15.45–16.30 

FLYKTINGAR sid 12
Besök frihetsberövade-så skyddas ders rättigheter Tisdag  13.00-14.00
Den nya asylprocessen i praktiken – 
   har förväntningarna infriats? Måndag  10.00–11.30 
Flyktingmottagandet i kommunerna  Måndag  12.00–13.30 
Mänskliga rättigheter i Irak  Tisdag  11.00–12.30 
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MR–DAGARNA 2007  TISDAG 20 NOVEMBER

 TERRORISM  SVERIGE BASUTBILDNING HANDEL

09.00 Huvudtal 45 min  Victoriasal 09.00

09.15 Kathy Kelly: 09.15

09.30 Stoppa USA:s krig i Irak! 09.30

09.45 09.45

10.00 Workshop 120 min  Victoria. Huvudtal 45 min K21 Huvudtal 45 min  A1 Seminarium 45 min  K2 Seminarium 45 min  K23 Interaktiv film 45 min K13 Seminarium 45 min  K1 Seminarium 45 min   K12 Seminarium 45 min  K11 Seminarium 45 min  K14    10.00

10.15 Nordic Battle Group - Zanyar Adami: Mänskliga Ziad Abu-Amr: Kinas roll i Afrika – hot Att skydda människorätts- Free2choose Krig och fred med genus- Kampen för ungdomars Barnsoldater Astrid Lindgren – 10.15

10.30 för Fred eller Krig? rättigheter som affärsidé Palestinsk försoning och möjligheter försvarare - Colombia perspektiv - exemplet Kongo rätt i krigsdrabbat land människorättskämpe 10.30

10.45 Ett scenariespel om 10.45

11.00 Sveriges framtida roll Seminarium 90 min  K16–17 Seminarium 60 min  K11 Seminarium 90 min  K2 Seminarium 90 min  K1 Seminarium 90 min  Seminarium 45 min          K14 Seminarium  60 min  K22 Seminarium 60 min  K21 Seminarium 90 min  A1 Seminarium 90 min  K12 Seminarium 90 min  K23 Workshop 90 min  K15 11.00

11.15 Olja kontra fred i Sudan Hatbrott och främlings- ICC – Mänskliga rättigheter i Irak – Offrens rätt till sanning, Rysslands krig mot terrorism – Kan näringslivet Barn och organiserat våld Förbjud världens farligaste Somaliska flyktingar i Har du makt att påverka 11.15

11.30 fientlighet i Sverige implementering och flyktingars rättigheter rättvisa och gottgörelse inte bara Tjetjenien mäkla fred? på gatan – Lätta Vapen vapen – klusterbomberna! Sverige måste du ha mod 11.30

11.45 av Romstadgan vid avmobilisering av att ta ansvar 11.45

12.00 paramilitärer i Colombia 12.00

12.15 12.15

12.30 12.30

12.45 12.45

13.00 Seminarium 60 min  K2 Seminarium 90 min   K16–17  Seminarium 90 min  K11 Huvudtal 45 min  K1 Seminarium 120 min  K15 Seminarium 120 min  K22 Forumspel 120 min  K23 Workshop 120 min  K12 Seminarium 60 min  A1 Seminarium 60 min K14 Seminarium 60  K21 13.00

13.15 Israel/Palestina – 40 år av Islam, religiös mångfald Privatiseringen Prisutdelare Varför är mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter för lärare. Att arbeta mot förtryck Lär dig skapa kontakt som Vatten – en mänsklig Besök frihetsberövade – Darfur –  i skuggan 13.15

13.30 ockupation. Är en två-stats- och universella rättigheter av väpnade konflikter – HKH Kronprinsessan Victoria viktiga för poliser? Lärande ur ett förändrar! Vad skulle du rättighet så skyddas deras av ett folkmord 13.30

13.45 lösning livskraftig och uthållig? skyldigheter, ansvar och Per Anger pristagare mänskliga rättighets- säga till George W. Bush?  rättigheter 13.45

14.00 humanitär rätt Yolanda Becerra: Kampen för perspektiv 14.00

14.15 mänskliga rättigheter Seminarium 45 min  A1 Seminarium 45 min K21 14.15

14.30 Seminarium : Kan Colombia Vapen – till vilket pris Dialog mellan Hamas och 14.30

14.45 hoppas på en framtid? Fatah 14.45

15.00 15.00

15.15 Huvudtal 45 min  K1–2 15.15

15.30 Samia Ishag: 15.30

15.45 Drömmen om ett annat Darfur 15.45

16.00 Yvonne Stålnacke: 16.00

Välkommen till Luleå 2008! 16.15

Romer på flykt  Måndag  10.00–11.30
Somaliska flyktingar i Sverige  Tisdag  11.00–12.30 

KAMPEN MOT TERRORISM Sid 12-13
CIA–agenter inför rätta?  Måndag  14.00–15.30 
Hatbrott i Sverige Tisdag  11.00–12.00 
Prisjakt på misstänkta terrorister Måndag  16.45–18.15 
Rysslands krig mot terrorism – inte bara i Tjetjenien  Tisdag  11.00–12.00 
Tortyr i vår tid Måndag  12.00–13.30 

HANDEL Sid 13
Kan näringslivet mäkla fred?  Tisdag  11.00–12.00 
Kinas roll i Afrika – hot och möjligheter  Tisdag  10.00–10.45 
Behöver världsbanken mänskliga rättigheter? måndag  14.00-15.30

SVERIGE Sid 14–15
Astrid Lindgren – människorättskämpe före sin tid  Tisdag  10.00–10.45 
Den ansvarsfulla människan  Måndag  10.00–11.30 
Det kommunala åtagandet för nationella minoriteter  Tisdag  10.00–16.00 
Har du makt att påverka  
   måste du ha mod att ta ansvar  Tisdag  11.00–12.30 
Hedersrelaterat våld  Måndag  15.45–17.45 
Hur man lyckas med barnkonventionsarbete  
   i kommunerna Måndag  10.00–13.00 
Hur ska vi sätta stopp för bostadsdiskrimineringen? Måndag  12.00–13.30 

Kommunen och rättigheterna – hur och varför?  Måndag  16.45–18.15 
Kvinnofrid  Måndag  15.45–16.30 
Mänskliga rättigheter för lärare  Tisdag  13.00–15.00 
Praktiskt arbete mot diskriminering på arbetsplatsen  Måndag  10.00–11.30
Rättighetsbaserad styrning Måndag  14.00–15.00 
Samerna – ett urfolk utan urrättigheter?  Måndag  14.00–15.30
Strategier mot diskriminering på länsstyrelserna  Måndag  14.00–15.30 
Utmana Sverigedemokraterna  Måndag  16.45–17.45 
Vad krävs för att media ska rapportera
   om mänskliga rättigheter?  Måndag  16.45–17.45 
Varför är mänskliga rättigheter viktiga för poliser?  Tisdag  13.00–15.00 

BASUTBILDNINGAR Sid 16
Att lära ut mänskliga rättigheter till ungdomar  Måndag  10.00–11.30 
Baskurs i ekonomiska, sociala och  
   kulturella rättigheter  Måndag  15.45–16.30 
Folkrättens skydd för nationella minoriteter och urfolk  Måndag  12.00–13.30
Grundläggande introduktion till mänskliga rättigheter  Måndag  10.00–11.30 
Internationell humanitär rätt i väpnade konflikter  Måndag  12.00–13.30 
MOD – en pedagogisk metod för värderingar
   och mångfald Måndag  12.00–13.30 
Människor på flykt  Måndag  14.00–15.30 
Rättighetsbaserat utvecklingssamarbete  Måndag  12.00–13.30 
Vad är egentligen diskriminering och vad beror det på?  Måndag  15.45–17.15 

MINISEMINARIER  Sid 17–18
Alla–olika–alla–lika  Måndag 12.00 –12.20 
Assyriska kvinnors mänskliga rättigheter  Tisdag 11.00 –11.20
Att bli sedd, behövd och tagen i anspråk  Måndag    15.00 – 15.20
Barn i krig Tisdag 10.00 –10.20
Barnkonventionens födelse  Måndag 10.00–10.20 
Demokrati och jämställdhet på Balkan Tisdag 12.30 – 12.50
Freden sitter i plånboken  Tisdag 10.30 –10.50
Har alla, även poliser, rätt till samvetsfrihet?  Måndag 13.30 –13.50 
Hatbrott i Ryssland: antisemitism,
   islamofobi och homofobi  Måndag 11.00–11.20 
Hbt–rättigheter i Afrika och Asien  Måndag 16.00 –16.20
Homo–, bi– och transfrågor i utvecklingsarbetet  Måndag 15.30 –15.50
Kongo med våra ögon –
   en folkhögskolas möte med Kongo  Måndag 10.30–10.50
Rättssamhällets betydelse för fred och säkerhet  Tisdag 11.30 –11.50
Skumma skulder Tisdag 12.00–12.20
Turkmenistan: rikt på naturgas och på förtryck  Måndag 11.30 –11.50 
Unga kvinnor i afrikanska krig  Måndag 12.30 –12.50 
USA:s krig mot Irak  Måndag 14.30 – 14.50
Utrensningen av assyrierna i Irak  Måndag 13.00 –13.20 
Varför tigs det om tortyren? Måndag 16.30 - 16.50

Per Anger-priset Sid 13
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HISTORIK
Det började 1996. Pär Johansson arbetade som habiliteringspersonal på 
dagcentret i Hudiksvall och föreslog att man skulle starta en teatergrupp 
som de utvecklingsstörda kunde delta i. När det var dags för den första 
föreställningen kom protester och oroliga frågor också från anhöriga till 
de utvecklingsstörda. Men efter föreställningen var de flesta positiva. 
Pär Johansson och Olle Hillström ledde arbetet med teatern och erfaren-
heterna stärkte dem att fortsätta. De utvecklingsstörda som deltagit var 
också entusiastiska och ville jobba mer med teater.

IDÉN
Stöd till utvecklingsstörda ska stärka deras möjligheter att leva ett själv-
ständigt liv, att så långt det är möjligt »leva som andra«. Men oftast blir 
det så att de utvecklingsstörda arbetar inom dagcenter i grupper för sig 
själva och har mycket lite kontakt med »den vanliga världen« utanför. 
Pär och Olle såg ingen fördel i denna isolering, tvärtom.

METODEN
Många av skådespelarna kan inte läsa. Några kan inte heller tala. Några 
har svårigheter att röra sig. Det finns de som har svårt att fungera i en 
grupp tillsammans med andra. Det säger sig självt att det behövs både 
tålamod, hängivenhet och pedagogiska grepp för att lotsa ett sådant gäng 
till en sprakande teaterföreställning med dialoger, dans, sång och musik. 
En viktig metod har varit att bygga på de utvecklingsstördas egna idéer. 
»Vad vill du vara? Vem vill du föreställa? Hur kan du göra då?«

MR-DAGARNA OCH GLADA HUDIK BJUDER PÅ 
MUSIK UR DEN UNDERBARA MUSICALEN ELVIS
Glada Hudiks hyllade solist Theresia Widarsson kompad av 
Johan Gullbo på piano och Tore Berglund på blås framträder 
under MR-dagarnas middag måndagen den 19 november. 
Glöm inte att bocka för middag med underhållning när du 
anmäler dig till årets MR-dagar!

DET ÄR NÄR MAN KÄNNER HUR HÅRET 
PÅ ARMARNA RYSER SOM HJÄRTAT VET 
ATT DET ÄR BRA. OCH SÅ KÄNDES DET 
IBLAND PÅ PREMIÄREN I STOCKHOLM.

OM FÖRESTÄLLNINGEN ELVIS I TIDNINGEN KULTUREN

OM FÖRESTÄLLNINGEN ELVIS
Elvis var en lite annorlunda kille i det samhälle där han växte upp. Han 
hämtade inspiration från andra källor än de etablerade och lyckades på 
så sätt förändra världen med sin musik. Glada Hudik-teaterns skåde-
spelare har på flera sätt en utgångspunkt som liknar Elvis situation i 
Memphis på femtiotalet. De är utstickare i dagens samhälle. 

HÖR OCKSÅ PÄR JOHANSSON BERÄTTA OM GLADA HUDIK KL.15 PÅ MÅNDAGEN I 
ETT MINISEMINARIUM.

FOTO: PER TRANÉR

Theresia Widarsson 
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MR-DAGARNA DRAR NORRUT 2008
13 –14 NOVEMBER I LULEÅ

TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
I EN GLOBALISERAD VÄRLD

”Nu har urfolkens rätt till 
självbestämmande äntligen erkänts!”  

Victoria Tauli-Corpuz,
kankana-ey igorot från Filippinerna och  

ordförande i FN:s permanenta urfolksråd.  
Hon är en av huvudtalarna i Luleå.

Den 13 september 2007 antog FN efter nästan 25 års arbete  
”Deklarationen om urfolks rättigheter”. Endast fyra länder röstade  
mot deklarationen: Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA. 

VÄLKOMMEN TILL MR-DAGARNA 2008!
Luleå kommun är värd och Röda Korset i Luleå har  

regionalt huvudansvar för MR-dagarna 2008  
som äger rum i Kulturens Hus. 
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