
Sverige, 
ett föredöme?

Är åSkådaren utan

Skuld?
vem diSkriminerar du?

 Är yttrandefriheten  
abSolut?

vemS rÄttigheter vÄger 

tyngSt?

kan SÄkerhet garanteraS  

med vapen?

 Är demokrati alltid 

bra?

kan lÄkare vÄgra någon vård?

Barnkonventionen, gör Sverige sin hemläxa?

våra rÄttigheter vemS Skyldigheter?

Är ett starkt civilsamhälle alltid bra?

Smittar
Civilkurage?

har barn andra rÄttigheter Än vuxna?

från vÄlgörenhet 
till rÄttviSa

 från ord  till handling
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borgerliga och politiska rättigheterna i 
kommunala beslut? Eller ens i tingsrät-
terna?

 
ord måSte leda till handling, det är 
inte svårt att skriva under på. Men ord 
kan också vara handling. Att ha rätt att 
yttra sig, demonstrera sitt missnöje och 
framföra åsikter är inte alla förunnat. 
Yttrandefriheten begränsas för många 
både genom politik och ekonomisk 
makt. För Ordfront är yttrandefriheten 
en ledstjärna i det arbete vi utför för de 
mänskliga rättigheterna och något som 
vi verkar för i praktisk handling. Genom 
MR-dagarna, DemokratiAkademin, Ord-
front förlag och Ordfront magasin. 

För tio år sedan, när MR-dagarna 
först såg dagens ljus, var jag själv helt 
ny i branschen.  Jag fick i uppdrag av 
min dåvarande arbetsplats Fonden för 
mänskliga rättigheter, att tillsammans 
med andra anställda från Utrikespoli-
tiska Institutet, DemokratiAkademin/
Ordfront och Teologiska Högskolan ro 
projektet MR-dagarna i hamn. Det är 
naturligtvis fantastiskt att se att konfe-
rensen lever kvar år efter år och sprids 
från Stockholm ut i landet. Flera tusen 
har besökt MR-dagarna och fler ska det 
bli. Visst, det talas mycket på MR-dagar-
na men det är förhoppningsvis ord som 
ger bättre förståelse för rättigheternas 
innehåll och även för hur de ska reali-
seras. Så hjärtligt välkomna till årets 
MR-dagarna – där ord både är och blir 
till handling.

anna Wigenmark,  
ordförande i föreningen ordfront

att göra eller 
tala om det

någon har kritiskt sagt att så 
länge mänskliga rättigheter är 
något som mest finns i interna-
tionella konventioner och rör 
stater händer inte tillräckligt 
mycket. det är när mänskliga 
rättigheter ska förverkligas i en 
lokal demokrati, som i vår kom-
mun till exempel, som rättighe-
terna blir verkliga. i flera år har 
jag arbetat i europarådet med 
hur lokala och regionala organ 

ska genomföra mänskliga rättig-
heter. när mänskliga rättighets-
dagarna i år arrangeras i örebro 
presenterar vi vårt arbete. vi vill 
diskutera några viktiga knäck-
frågor om hur rättigheterna inte 
bara ska stanna på pappret. 
Ska vi rent av utmana oss själva 
genom att anta örebros egen 
deklaration om mänskliga rät-
tigheter? det skulle knyta an till 
jubileet örebro 2010, jean bap-

tiste bernadotte kom från den 
franska revolutionen som antagit 
den historiska deklaration om 
mänskliga och medborgerliga 
rättigheter.

 låt oss gå man ur huse till 
mr-dagarna! 

välkomna
 larS o molin
ordförande för 

kommunfullmäktig i örebro

örebroS deklaration om mÄnSkliga rÄttigheter?

På senare tid har kriget mot terro-
rismen fått stater – även Sverige – att 
kränka och inskränka rättigheter mot 
bakgrund av det som kallas nationell 
säkerhet. Plötsligt kan tortyr, illa be-
handling eller rent av summariska av-
rättningar utan rättegång försvaras med 
att den drabbade påstods vara »terrorist« 
eller understödja »terrorism«. Och förkla-
ringen tycks duga för alltför många.

Att handla för att respektera rättig-
heterna är inte alltid lika enkelt som 
att finna förklaringar till varför man 
kränker dem. Hur förvandlar man de 
internationella dokumenten eller ens 
vår egen nationella rättighetskatalog 
till praktisk handling? En förutsättning 
är naturligtvis att man förstår reglernas 
innehåll. I många länder, inte minst i 
Sverige, har vi lite för starkt fokus på 
kränkningar och diskriminering att vi 
glömmer bort hur man förebygger och 
positivt verkar för att förverkliga rät-
tigheterna. Många rättigheter utövas 
på lokal nivå men hur mycket används 
exempelvis konventionen om de med-

– Ska vi prata om det i 20 minuter 
först eller kan vi åka nu? säger brorsan 
när vi med fullpackad sommarhet bil, 
redan svettiga av kånkande och bax-
ande hamnat i ett i sammanhanget 
ganska meningslöst samtal om när det 
var vi gemensamt åkte till stugan sist. 
Två år sen? Tre? Var någon mer med och 
vilken väg åkte vi? Var det lika varmt 
då? Jag tror jag svimmar, här finns ju 
ingen luft.

Sen dess har de där orden blivit ett 
stående skämt hemma när någon i fa-
miljen upptäcker att vi faktiskt inte får 
något riktigt gjort utan mest bara bubb-
lar om det. 

Mänskliga rättigheter upplevs 
dessvärre av många som tomma ord. 
Vackra:«allas lika värde och rättigheter«, 
men trots allt många gånger utan fak-
tiskt, reellt innehåll. Det är alltför enkelt 
för en stat, som ju har det yttersta ansva-
ret för rättigheterna, att i olika officiella 
sammanhang prata om vikten av att rät-
tigheterna respekteras men ofta svårare 
att ge orden mening på lokal nivå och 
för den enskilda människan. Det finns 
dessutom för många ursäkter att ta till 
för att rättigheterna ska stanna vid prat. 
När Sverige exempelvis fått kritik för att 
inte fullt ut respektera de ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheterna och 
för att det finns stora skillnader i hur 
utövandet ser ut beroende på var i landet 
man bor så har det kommunala själv-
styret fått stå som förklaring till statens 
brister. Eller varför inte skylla på arbets-
marknadernas parter för löneskillnader 
mellan könen? 
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mr-dagarna  
fyller 10 år
utbilda medborgarna i mänskliga 
rättigheter! Det beslöt FN 1993 i Wien 
att uppmana medlemsstaterna. Tre år 
senare gjorde Föreningen Ordfront och 
Teologiska högskolan i Stockholm (THS) 
slag i saken och startade den första 
grundläggande högskoleutbildningen i 
mänskliga rättigheter i Sverige. På den 
frikyrkliga högskolan THS är mänskliga 
rättighetstraditionen stark – baptister-
na som är en av skolans huvudmän har 
rötter i den engelska revolutionen på 
1600-talet och de kämpade för samvets-
friheten i Sverige på 1800-talet. 

När utbildningen i mänskliga rät-
tigheter på THS hade funnits några 
år insåg vi att forskare och lärare på 
högskolor och universitet, ansvariga på 
myndigheter, aktivister i frivilligorga-
nisationer och politiker engagerade för 
mänskliga rättigheter inte hade kontakt 
med varandra. Då föddes idén att ar-
rangera MR-dagar!   

THS, Ordfront, DemokratiAkademin, 
Fonden för mänskliga rättigheter och 
Utrikespolitiska institutet arrangerade 
tillsammans de första MR-dagarna i 
Immanuelskyrkan i Stockholm 2000. 
Det blev en framgång och efter några 
år beslöts att ordna MR-dagar varje år, 
vartannat år i Stockholm och vartannat 
i olika städer i Sverige: 2006 i Malmö, 
2008 i Luleå, 2010 i Örebro. Var MR-da-
garna 2012 ska äga rum är inte bestämt 
men 2014 blir det i Umeå som då är kul-
turhuvudstad i Europa.

Under dessa tio har en mängd in-
tressanta talare medverkat: Sir Nigel 
Rodley, FN:s rapportör om tortyr, Louise 
Fréchette, FN:s vice generalsekreterare, 
Ryszard Kapuscinski, journalist, James 
Griffin, professor i moralfilosofi, Abdul-
lahi An-Naim, professor i mänskliga rät-
tigheter och islamsk lag, Vandana Shiva, 
indisk aktivist, Soraya Post, ordförande i 
International Roma Women’s Network, 

Ole Henrik Magga, förste ordförande 
för FN:s urfolksforum, Susan Nathan, 
författare, Paul Hunt, FN:s rapportör 
om rätten till hälsa, Ruth Manorama, 
företrädare för dalitkvinnorna, Sadik 
J Al-Azm, syrisk filosof, Abdi-Noor Mo-
hamed, somalisk författare, Tadatoshi 
Akiba, borgmästare i Hiroshima, Kathy 
Kelly, amerikansk fredsaktivist, Victoria 
Tauli-Corpuz, ordförande i FN:s perma-
nenta urfolksråd, Sheila Watt-Cloutier, 
ledare för inuiterna – och många, 
många fler internationella och svenska 
medverkande. 

Med åren har MR-dagarna blivit Nor-
dens största forum för mänskliga rättig-
heter – och det saknar motstycke i Europa 
i storlek och att arrangörerna är folkrö-
relser och högskolor; det civila samhället. 
Idag står nio organisationer gemensamt 
som arrangör av MR-dagarna, senast till-
kom Göteborgs universitet i år.

leif eriCSSon

mr-gala
matig middagSbuffé

kvÄllSprogram: 
modern dans av kompani raan-
de-vo, samtal, sång och musik av 
maria johansson, arziv Suhak och 
emil jensen

Samtal:
låt oss göra världen mänsklig
- tre visa kvinnor om hur världen 
ska bli rättvis
mahnaz afkhami, iran, Catherine 
odora hoppers, Sydafrika och 
asma jahangir, pakistan.

hör:
mattias gardell från Ship to gaza
ordfronts demokratipristagare 
2010 »6 månader efter attacken«

tid:19.30–22.30
plats: Congresshallen
pris: 290 kronor

missa inte  att anmäla dig  till mr-galan  den 15  november
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SmutSiga affÄrer  
på afrikaS horn
kerstin lundell är aktuell med boken Affärer i blod och olja 
och kommer att föreläsa på årets mr-dagar.

på vilket sätt var det svenska företaget 
lundin oil inblandade i konflikten  
i Sudan? 

– Företaget hade en roll i den del av 
Sudans andra inbördeskrig som hand-
lade om olja. Oljan var viktig för Sudans 
regering eftersom den gav inkomster att 
köpa vapen för. Det gjorde att oljan var 
viktig för rebellerna i södra Sudan också 
och de utsåg oljefälten till militära mål. 

– Utan företag som Lundin Oil, seder-
mera Petroleum, hade Sudans regering 
inte klarat av att utvinna oljan, för olje-
utvinning kräver kunskap, teknik och 
kapital. 

– Sedan stödde företaget den suda-
nesiska militären på annat sätt också, 
medvetet eller omedvetet, bland annat 
genom att bygga en väg som användes 
för attacker mot såväl rebeller som civil-
befolkning. 

i din bok argumenterar du för att lundin 
oils agerande i Sudan borde bli föremål 
för en brottsutredning gällande delaktig-
het i brott mot mänskligheten.  tror du att 
det kommer att ske? 

– Sudans militär utförde brottsliga 
handlingar när de brände byar och at-
tackerade obeväpnade och försvarslösa 
civila. Om Lundin kan ha sagts hjälpa 
militärer genom att öppna väg, flygplats 
med mera för dem så kan de bli delak-
tiga i brotten, om jag förstått saken rätt. 
De frågor som måste besvaras är hur 
samröret mellan militär och företag såg 
ut i detalj. 

lundin oil har bemött din bok, och flera 
människorättsorganisationers rapporter 
med liknande anklagelser, med tystnad. 
varför? 

– Jag vet inte varför företaget hållit 

tyst. Men jag kan ju se att det varit en 
bra strategi eftersom det gör att det 
inte blir debatt och att frågan snabbt 
försvinner från media och det allmänna 
medvetandet. 

i juni i år kom european Coalition on oil 
in Sudan med en rapport som stödjer 
din bild av lundin oils agerande. utrikes-
minister Carl bildt har ett stort ansvar för 
företagets verksamhet som före detta 
styrelseledamot. hur ser du på hans 
agerande idag? 

– Att Carl Bildt försvarar företaget 
utgör ett stöd för att verksamheten kan 
fortsätta. Med sin pondus övertygar han 
många om att Lundin inte gör fel. Det 
gör att investerare fortsätter att satsa 
pengar i en verksamhet som sprider död 
och förödelse. 

Carl Bildt försvarar fortfarande före-
taget med samma gamla argument som 
år 2001. Men efter 2001 har det kommit 
så många rapporter att Carl Bildt borde 
ha insatt att hans försvar av företaget 
inte håller. Han avfärdar Ecos rapport 
väldigt lättvindigt och säger att där 
finns inget nytt. Men är det då ingen 
nyhet för honom att 12 000 människor 
kan ha dött på grund av ett företag där 
han själv varit styrelsemedlem? Har han 
suttit och tryckt på den sortens kunskap 
i flera år? Om det är på det sättet är det 
allvarligt. 

ordfront lottar ut 5 böCker till 
de förSta Som anmÄler Sig till mr-
dagarna oCh anger:

”blod och olja” i fältet ”övrigt« på 
anmälan.
 
lyssna på kerstin lundell!
måndag 12.00–12.30   foajen



Besök våra seminarier om mänskliga rättigheter och antidiskriminering 
under MR-dagarna i Örebro!

 Läs mer i programmet och på vår hemsida www.ageraprojektet.se.

Jag vill... 
... kunna klä mig som jag vill, älska den 
jag vill, visa min kärlek på stan, söka jobb 
i mitt eget namn, bli trevligt bemött i kas-
san, på bussen, i affären, i telefon, kunna 
gå på bio, gå ut med mina vänner, hälsa 
på bekanta, åka buss eller tåg, eller flyga 
långt långt bort, bli bedömd och bemött 
utifrån det jag gör, det jag kan, det jag 
säger och vill. Jag vill att du ser mig för 
den jag är och inte utifrån alla du tänker 
på när du ser mig. Känns det okej? Vill 
du agera utan att diskriminera? Kontakta 
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer
på www.adbsverige.se eller gå 
in på www.ageraprojektet.se 

Agera_annons2.indd   1 2010-08-06   14:15:52
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rättigheter 
förutsätter kunskap

Catherine odora  
hopperS är pedagogik-
professor vid University 
of South Africa, Pretoria, 
där hon forskar om kun-
skapssystem i ett globalt 
perspektiv. Hon anlitas 
som expert på utbildnings-
frågor av bland annat FN 
och är hedersdoktor vid 
Örebro universitet. Hennes 
akademiska kunskaper och 
intressen har stor spänn-
vidd – hon har arbetat med 
internationell och regional 
utveckling, Sydafrikas 
transformering och den 
Afrikanska renässansen, 
fred och utveckling, synen 
på kunskap och utbildning 
i väst och syd samt utbild-
ning i genus och socialpoli-
tik. På MR dagarna kommer 
hon att tala om nya sätt att 
se på kunskap och kunska-
pens roll i samhällsutveck-
lingen.

huvudtalare  
på mr-dagarna

Catherine odora hoppers
»därför är demokrati och 
mänskliga rättigheter inte 
tillräckligt. utbildning för 
samhälleligt och globalt 
medborgarskap«
tisdagen den 16 november 
9.00–10.15, kongressen

mänskliga rättigheter 
i europa

thomaS hammarberg är 
sedan 2006 Europarådets 
kommissionär för mänskliga 
rättigheter och har under 
större delen av sitt yrkesliv ar-
betat för att stärka de mänsk-
liga rättigheterna i Europa 
och världen. Han har varit 
generalsekreterare för Am-
nesty International, svensk 
ambassadör för mänskliga 
rättigheter och FN:s sände-
bud i mänskliga rättigheter. 
Utifrån sina erfarenheter som 
kommissionär för Europarå-
det, där hans uppdrag är att 
bidra till att de mänskliga 
rättigheterna efterlevs i alla 
47 medlemsstater, resonerar 
Thomas Hammarberg utifrån 
bland annat följande frågor: 
Hur går man bäst från kon-
ventionstext till lokal imple-
mentering? Hur sprids bäst 
kunskapen om MR på alla 
nivåer? Vilka goda exempel 
på praktiskt MR-arbete finns 
bland medlemsstaterna? 
Thomas Hammarberg är 2010 
års invigningstalare och är 
inbjuden till MR-dagarna av 
ABF Örebro. 

rätten att tro 
aSma jahangir är född 
1952 i Lahore och är sedan 
2004 FN:s särskilda rap-
portör om religions- och 
trosfrihet. Innan Jahangir  
tillträdde tjänsten som FN 
rapportör, jobbade hon som 
advokat i högsta domstolen 
i Pakistan och hon har också 
varit FN:s rapportör om 
illegala, summariska och 
godtyckliga avrättningar. 
Asma Jahangir är en ledan-
de människorättsaktivist, 
som jobbat både i Pakistan 
och internationellt med 
att förhindra förföljelse av 
religiösa minoriteter och 
med att försvara kvinnors 
och barns rättigheter. Asma 
Jahangir sitter även i styrel-
sen för Pakistans mänskliga 
rättighetskommission. I 
Pakistan betraktas hon som 
en mycket orädd person 
som vågar driva kontrover-
siella frågor trots att hon 
länge levt under dödshot. I 
sitt huvudtal berättar Asma 
Jahangir om erfarenheter 
och svåra dilemman i arbe-
tet med religionsfrihet.

viktigt att ta ställning
profeSSor auguStine 
(guS) john anser att det är 
viktigt att ta ställning mot 
diskriminering och kämpa 
för en människorättskultur. 
Född och uppvuxen i Gre-
nada, studerade han till präst 
i England men sadlade om 
och började arbeta med ung-
domar och utbildningsfrågor. 
Han är professor i pedagogik, 
har varit Englands första 
svarta utbildningsråd och 
rådgivare i integrationsfrågor 
till Jack Straw. Augustine John 
har hela sitt yrkesverksamma 
liv varit en aktiv människo-
rättsaktivist och bekämpat 
diskriminering. Till MR-
dagarna kommer han på 
AGERA-projektets inbjudan 
för att tala om bekämpning 
av ojämlikhet och diskrimi-
nering som nödvändig del i 
byggandet av en människo-
rättskultur, en kultur som 
upprätthåller respekten för 
varje människas värdighet 
och värde. 

thomas hammarberg
»från stora ord till lokal  
handling«
måndagen den 15 november 
09.30–10.45, kongressen

asma jahangir  
»religionsfriheten och dess 
gränser«
tisdagen den 16 november 
9.00–10.15, kongressen

professor augustine john
»att främja rättvisa och 
mänskliga rättigheter och 
bekämpa diskriminering«
tisdagen den 16 november 
15.15–16.30, kongressen
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mahnaz afkhami

mahnaz afkhami vet att varje män-
niskas handling kan göra skillnad. I Iran 
har både kvinnor och män de senaste 
åren anslutit sig till kampanjen »En 
miljon underskrifter för jämställdhet«.  
Det som här i Sverige är en självklar del 
av föreningslivet – mötesfriheten – har 
i Iran behövt ersättas med alternativa 
metoder och kampanjen har spridits 
bland annat genom mun-till-mun-me-
toden. Varje person som fört budskapet 
vidare har varit en viktig länk. Kvin-
norna har, med hjälp av de nya sociala 
medierna, utgjort kärnan för de protes-
ter som ägt rum efter valet i Iran enligt 
Mahnaz Afkahmi. De har fört informa-
tionen vidare, rekryterat medlemmar 
och organiserat sig i en kampanj som 
har gett hopp och mod till människor 
långt utanför Irans gränser.

Mahnaz Afkhamis engagemang för 
kvinnors rättigheter har varit livslångt. 
I Iran arbetade hon under nästan tio år 
som generalsekreterare för Women’s Or-
ganization of Iran (WOI). Hon var också 
Irans minister för kvinnofrågor under 
fyra år på 70-talet. Den 27 november 
1978, dagen innan hon skulle återvända 

»varje mÄnniSka kan  
göra Skillnad«

till Iran efter möten på FN-högkvarteret 
i USA, fick hon rådet att inte åka till-
baka. Från att ena dagen ha varit en 
representant för sitt land, var hon nästa 
dag en människa i exil med ytterst lite 
pengar på fickan och ett tillfälligt vi-
sum. Genom sin bok Women in Exile bear-
betade hon både sina egna erfarenheter 
och lade grunden till sitt nya arbete för 
att förändra kvinnors situation. 

I egenskap av grundare och ledare 
för den internationella organisationen 
Women’s Learning Partnership (WLP) 
arbetar Mahnaz Afkhami idag främst 
med att förbättra kvinnors möjlighet 
att leda och delta i demokratiska proces-
ser. WLP samarbetar med ett tjugotal 
organisationer över hela världen. Hon 
har specialiserat sig på ledarskap och 
att leda för förändring. I samband med 
att Peking-deklarationen i mars 2010 fi-
rade 15 år konstaterade hon att det enda 
som Iran och USA förmodligen är eniga 
om, är motståndet mot att underteckna 
FN-konventionen om avskaffande av all 
slags diskriminering av kvinnor. Kon-
ventionen har undertecknats av 187 av 
FN:s 192 medlemsländer och Peking-de-

klarationen är en handlingsplan för att 
implementera den. FN:s generalsekrete-
rare Ban Ki Moon menade att de ideella 
organisationerna spelat en viktig roll 
för de framsteg som gjorts men att det 
är en lång väg kvar innan milleniemå-
len har nåtts, och i detta arbete behövs 
goda exempel och förebilder.

Ledarskap handlar enligt Mahnaz 
Afkhami varken om styrka eller tra-
ditionell, rättslig eller karismatisk 
auktoritet. Ledarskap handlar snarare 
om förmågan att utveckla och kommu-
nicera visioner, att kunna leda med ett 
syfte och att motivera människor i deras 
arbete mot denna vision med en öp-
penhet för deras specifika kunskap och 
behov.  Vi kan alla lära oss att leda, men 
då måste vi veta vart vi ska. Under MR-
dagarna är Mahnaz Afkhami inbjuden 
av AGERA-projektet för att prata om att 
leda till handling och om att samverka 
för förändring. 

läs mer om mahnaz afkhami och Wlp på 
www.learningpartnership.org.

»det enda som 
iran och uSa för-
modligen är eniga 
om, är motståndet 
mot att under-
teckna fn-konven-
tionen om avskaf-
fande av all slags 
diskriminering av 
kvinnor.«

mahnaz afkhami
»att leda till handling - 
kvinnor och deltagandets 
politik«
måndagen den  
15 november 17.15–18.10, 
hjalmar bergman-teatern



Vill du förändra världen – eller bara förstå den lite bättre?  

Vill du läsa initierade och medryckande artiklar, reportage 

och analyser om utveckling och globala frågor?  

Då är Omvärlden en tidskrift för dig.

I Omvärlden försöker vi hitta trådarna som binder samman 

världen. Vi berättar om arbetet för en bättre värld.  

Om ekonomi, politik och forskning. Om insatserna för att 

minska fattigdomen och skapa en utveckling som ökar 

människors livschanser.

8 nummer för 199 kronor.
Prenumerera nu och få den nyutkomna boken  
En kamp för frihet, om demokratiaktivisten  
och fredspristagaren Aung San Suu Kyi,  
på köpet (Norstedts förlag).

Special
erbjudande

utveckling och globala frågor
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har alla rÄtt 
till hÄlSa?
hur bemöts egentligen papperslösa i vården? finns det en lämplig 
utbildning för personalen kring dessa frågor? hur väljer Sveriges 
olika landsting att agera i det tomrum som bristen på lagstiftning 
om papperslösa har gett upphov till? mr-dagarnas kerstin Sand-
berg och malin fryknäs har tagit tempen på läget för papperslösa i 
Sveriges landsting

det råder ett juridiskt vacuum 
kring papperslösas rätt till vård. Erika 
Sigvardsdotter som är doktorand på 
Uppsala universitet har studerat just 
detta vacuum och gjort en sammanställ-
ning av hur landsting lokalt tolkat den 
svenska lagtexten om papperslösas rätt 
till vård. Att bristen på tydlighet skapar 
allvarliga problem är uppenbar: Paul 
Hunt, som år 2006 besökte Sverige som 
FN:s särskilde rapportör för rätten till 
hälsa, har gett tydligt uttryck för att 
situationen i Sverige idag inte är ac-
ceptabel. Sverige bryter mot mänskliga 
rättigheter när man diskriminerar pa-
tienter och inte tillhandahåller vård för 
alla. Medvetenhet om problemet finns 
och utredaren Erna Zelmin har av re-
geringen fått i uppdrag att ge förslag på 
hur regleringen av hälso- och sjukvård 
kan göras förenlig med mänskliga rät-
tigheter då papperslösa överhuvudtaget 
inte omnämns i svensk lagstiftning. 

efter att ha tagit del av Erika 
Sigvardsdotters arbete, och sett att 
tolkningarna av lagen skiljer sig stort 
landstingen emellan blev vi nyfikna på 

vad det egentligen är som är knäckfrå-
gan. Varför utestänger vissa landsting 
papperslösa från rätten till vård? Är det 
ekonomiska kalkyler som gör att män-
niskor nekas vård, eller kanske snäva 
tolkningar av lagen? Eller är det rent av 
tankar om att sjukvård kan undanhål-
las för att upprätthålla den svenska 
flyktingpolitiken? Med avstamp i Erika 
Sigvardsdotters sammanställning skick-
ade vi därför ut en enkät till Sveriges 
landsting med ett antal frågor. Genom 
att samla lokal kunskap och erfarenhet 
hoppas vi kunna bidra till att Sveriges 
landsting kan finna inspiration och 
vägledning av varandra i hanteringen 
av denna viktiga fråga. I september pu-
bliceras lägesrapporten på MR-dagarnas 
hemsida. 

kerStin Sandberg & malin fryknÄS

miSSa inte!
på mr-dagarna anordnas ett semi-
narium om papperslösas rätt till vård 
utifrån mr-dagarnas undersökning. 
Seminariet kommer också att knyta 
an till den statliga utredning som 
påbörjades i början av 2010. 

när monsunvindarna lägger sig i 
september stiger dödstalen i de 
somaliska vattnen. 

gång på gång berättas om hund-
ratals somalier på väg till jemen som 
drunknat i röda havet.

de har klubbats ihjäl eller kastats 
överbord på djupt vatten av männi-
skosmugglare, andra har drunknat på 
öppet hav när deras överlastade båt 
sjunkit.

ett fåtal når stranden vid aden och 
andra kuststäder. några som simmat i 
land dör utmattade i stranden. jemeni-
ter hittar somaliska flyktingar utströd-
da i sanden där havet sköljt upp dem.

kriget tvingar somalierna att fly sitt 
land. en natt i augusti 1998 sköts ah-
meds far macllim dhaayow till döds 
av beväpnad milis hög på narkotiska 
khatblad när han arbetade med sin 
fröbank. 

»vad ska vi göra?« sa ahmed till 
sin syster med låg röst så att milisen 
inte skulle höra honom. men de hörde 
honom. 

– min bror är skjuten, skrek makaay, 
och täckte med honom med sin kropp 
som om den var skottsäker. men ah-
med var inte död eller skadad. kulorna 
hade varit varningskott. 

nästa dag bestämde de sig för att 
sälja sin jordbruksmark och lämna 
landet. ahmed och hans syster gick till 
staden bosasso och ombord på en båt 
till jemen för att söka ett bättre och 
säkrare liv.

vädret var lugnt när en liten båt tog 
dem ut till en annan båt som väntade 
några sjömil bort. Smugglarna har 
lastat den överfull, varje skrymsle var 
fullt med varor och människor, och den 
kantrade nästan innan resan hade 
börjat,

ahmed och makaay dröm blev en 
mardröm när båten de färdades med 
kapsejsade mitt i havet och mer än 
80 personer drunknade i hajvatten. 
makaay vaknade upp efter två dagars 
medvetslöshet och fick höra att hen-
nes bror ahmed var död.

makaay överlevde resan och levde 
som flykting i aden i sju år. 

ahmed  
oCh 
makaay

abdinoor mohamed, författare 
och filmare från Somalia, som 
lever i växjö. han  kommer att 
medverka vid det berättarkafé 
mr-dagarna och unifem ar-
rangerar i ahlséns salong.
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”Danskonsten är inte
en exklusivitet utan
en nödvändighet”
lena joSefSSon Är en av vår tids mest 
framträdande koreografer, uppmärk-
sammad bland annat  för sina produk-
tioner »Siluett«, »Plûtot la vie« och »Ett 
paradis trängt« med professionella 
dansare handplockade från världens 
alla hörn. Lena Josefsson är en kvinna 
som verkligen gått från ord till hand-
ling. Med sitt danskompani Raande-Vo 
har hon under 20 års tid vänt och vridit 
på frågor om rättvisa, jämställdhet och 
mänskligt värde – alltid med dansen 
som verktyg. På MR-dagarna kommer 
Lena Josefsson och Ranade-Vo att fram-
föra stycken ur tidigare produktioner 
och en del helt nytt material.

lena josefsson är utbildad vid danshög-
skolan i Stockholm, ridC i paris och natio-
nalbaletten i zaire, och har bland annat 
tilldelats Cullbergpriset och thaila-priset. 
lena josefsson är född och uppvuxen i före 
detta zaire (kongo-kinshasa).

»lena josefsson har skapat något av 
högsta klass, den högsta som svensk 
koreografi någonsin kunnat visa upp. 
verket har ett budskap som inte kan 
lämna någon oberörd; hennes beskri-
vande kraft är så fängslande, så tyd-
lig. med ett paradis trängt visar hon 
att danskonsten inte är en exklusivitet 
utan en nödvändighet«                

göteborgSpoSten  
om Ett pArAdis trängt 

maria johansson är ett välbekant 
ansikte för alla örebroare och 
kommer att dyka upp i många 
sammanhang under mr-dagarna 
– som konferencier under bland 
annat invigning, avslutning och mr-
gala, samt som sångerska i flera 
sammanhang. maria johansson är 
en kvinna med många förmågor. 
hon är utbildad sångpedagog vid 
musikhögskolan på örebro universitet 
med inriktning afroamerikansk 
tradition d.v.s. jazz, soul och 
improvisationsmusik. hon arbetar 
idag som sångerska, skådespelare 
och sång- och röstpedagog samt 
konferencier både nationellt och 
internationellt. bland mycket annat 
har hon hunnit med ett samarbete 
med Svenska kammarorkestern, 
produktioner på folkoperan, 
Stockholms Stadsteaters scen »unga 
klara«, vasateatern i Stockholm och 
en fn-tjänstgöring i afghanistan. 

under mr-dagarna kommer maria 
johansson att framföra edith piaf 
mixat med den svenska sångsjälen 
som musik av ramel och taube samt 
en skön blandning av favoriter ur the 
american Songbook med låtar som 
sjungits av exempelvis ella fitzgerald 
och billie holiday. 

maria 
johanSSon

raande-vo upp-
träder under 
mr-dagarnas 
invigning, under 
mr-galan och 
har en fullängds-
föreställning kl. 
13.15–14.45 i 
hjalmar bergman 
teatern 
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i Samarbete med Riksteatern, Örebro 
teaterförening och Teater Martin Mutter 
erbjuder Mänskliga Rättighetsdagarna 
årets deltagare att se den uppmärksam-
made föreställningen Seven. 

Seven är baserad på intervjuer med 
just sju människorättskämpar från hela 
världen. På MR-dagarna kommer sju 
Örebroprofiler att läsa de starka texter-
na. Vi möter Hafsat Abiola från Nigeria, 
som fortsatt kampen för demokrati i 
sitt land efter att hennes båda föräldrar, 
också de demokratikämpar, blivit mör-
dade. Marina Pisklakova-Parker, som 
1993 startade Rysslands första hjälplinje 
för offer för misshandel i hemmet är 
en annan av de kraftfulla kvinnor vars 
berättelser är med i Seven. Kvinnorna 
kommer från olika delar av världen 
men arbetet mot våld och förtryck och 
strävan för stärkta rättigheter, egna och 
andras, är gemensam. Regissören Hedda 
Krausz Sjögren sätter för varje uppsätt-
ning samman en ny ensemble och har 
fram till våren 2010 instruerat ungefär 
150 kvinnor och 7 män i de olika rol-
lerna.

 
lo:S ordförande Wanja Lundby-We-
din, Folkhälsominister Maria Larsson, 
Riksdagsledamot Mikael Damberg och 
skådespelerskan Sissela Kyle hör till de 
många namnkunniga politiker, skåde-
spelare och aktivister som har synts i 
rollerna. Seven väckte stort intresse då 
den framfördes av sju kvinnliga politi-
ker, en från varje riksdagsparti, under 
Almedalsveckan i Visby sommaren 
2009. Seven är ett internationellt pro-
jekt.

»i ryssland dödas varje år 
14 000 kvinnor varje år av 
sina män. en kvinna varje 
timme. länge är det bara jag, 
ensam. på telefon. Stödjande 
samtal. hjälper dem att hitta 
juridisk assistans. men jag 
kan inte göra vad en vanlig 
hjälplinje brukar göra. jag 
är den enda personen i hela 
ryssland som gör detta.« 
              marina

Seven

mely moberg ackebo är egen 
företagare med integration som 
affärsidé.

förra året blev hon utsedd till årets 
yrkeskvinna under motivering »en kvin-
na som med glädje, osjälviskhet, pos-
tiv drivkraft och stor hjärta inspirerar 
andra kvinnor att våga ta avgörande 
steg i livet. hon har haft en betydande 
roll för invandrare att finna arbete och 
meningsfull sysselsättning.« hon har 
själv invandrat från peru till Sverige för 
21 år sedan.

– det är en stor ära för mig att få 
medverka till att föra fram andra kvin-
nors stora arbete för mänskliga rättig-
heter. jag har bara hört talas om Se-
ven tidigare men efter att ha fått reda 
på mer om projektet tycker jag att det 
är fantastiskt!

gerd engman är f.d. landshövding 
i örebro län 1995-2004. innan 
dess statssekreterare med bl.a. 
invandrarfrågor och frågor 
om mänskliga rättigheter som 
ansvarsområden. numera pensionär 
och örebroambassadör.

– frågan är så viktig att man bara 
inte säger nej till ett sådant heders-
uppdrag när man blir tillfrågad.
 
övriga medverkande örebroare 
är Stina Segerström, fotbollspelare 
i landslaget, lena baastad,  
oppositionsråd (s),  anna ågerfalk, 
kommunalråd (fp) med ansvar för 
jämställdhet och demokrati, inger 
holmstrand gawell, skådespelerska 
teater martin mutter samt marie 
kühler, skådespelserska.

varför har 
du valt att 
medverka  
i Seven? 

hafsat abiola

mai muktahr

inez mac Cormac

marina pisklakova-parker



12  mr-dagarna 2010

var känner du dig trygg? hur skapas 
en offentlig miljö där kvinnor känner 
sig lika trygga som män? Är det ökad 
belysning i skogspartiet på väg hem 
från bussen, eller något helt annat? 
konstnärerna kicki hendahl, evis 
magnusson och giovanna aquirre i 
projektet kit använder konsten som 
metod för att gestalta och visualisera 
trygghet i den egna boendemiljön. 
under året har de arbetat med 
dialogträffar och workshops för att 
fånga upp kvinnors egna berättelser 
om trygghet och otrygghet. resultatet 
blir ett förslag på fysiska åtgärder 
och en utställning som beskriver 
samarbetet och arbetsprocessen och 
kan användas som kunskapsunderlag 
för vidare arbete av kommunens 
tjänstemän och politiker i arbetet 
med trygghetsfrågor. kolla in delar av 
utställningen på mr-dagarna.

kit – rÄtten att 
vara trygg i Sin 
boendemiljö

gud har 99 namn är en interaktiv 
utställning som handlar om de sex 
världsreligionerna i Sverige. Syftet 
är att minska fördomar och öka 
förståelsen för olika sätt att tänka, 
leva och tro i dagens samhälle. 
det handlar också om att bli mer 
medveten om ens egna normer och 
sedvänjor, som man annars kanske tar 
för självklara. 

gud har 99 namn är en samproduk-
tion mellan riksutställningar, kulturhu-
set Stockholm, Stiftelsen World Wide 
Wisdom och Sensus. den drivs idag 
av Sensus västra Sverige med stöd av 
göteborg Stad och forum för levande 
historia. 

gud har  
99 namn

på mr-dagarnaS utStÄllartorg 
kommer ett femtiotal frivilligorganisa-
tioner, myndigheter och företag att visa 
upp sin verksamhet. Där finns också två 
scener för miniseminarier och ett kafé. 
Passa på att mingla med andra delta-
gare, lär dig mer om spännande och 
aktuella projekt, ta till dig det senaste 

förÄndrat 
klimat påverkar 
oSS alla
humanitetens rum på örebro stads-
bibliotek är en arena där Svenska 
röda korset visar utställningar som 
rör bland annat mänskliga rättigheter, 
klimatfrågor och flyktingfrågor. under 
mr-dagarna kan du som besökare ta 
del av »klimat och konsekvens«, en 
utställning, som visar vad en ökad växt-
huseffekt faktiskt resulterar i. för oss 
alla. på ett visuellt sätt åskådliggörs hur 
matproduktionen, hälsan och boendet 
påverkas. med hjälp av berättelser från 
människor världen över, ges en inblick 
i vad som håller på att hända och vad 
som redan händer. 

besök rädda 
barnens mon-
ter & spela på 
livets lotteri

utStÄllare 2010

fri 
entré

abf örebro
agera - utan att diskriminera
assistansia
bergslagsgårdar
Civil rights defenders
demokratiakademin
diakonia
do
etnografiska museet
fian
folke bernadotteakademin
fonden för mänskliga rättigheter
forum för levande historia
föreningen ordfront
genusvetenskapliga institutionen göte-
borgs universitet
göteborgs universitet
handisam
hela världen (Svenska kyrkan)
kyrkans tidning/berling press
naWlo - assysriska föreningen
partnerskapet för barnkonventionens ge-
nomförande i kommunen
plan Sverige
raoul Wallenberginstitutet
riksteatern
rädda barnen
rättvis handelsforum/världsbutikerna

röda korsets ungdomsförbund
rödakorset
Sak
Sensus
Sida
Skl
Socialstyrelsen
Swedwatch
Svenska freds & Skiljedomsföreningen 
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan karlstads stift
Svenska muslimer för fred och rättvisa, 
projektet vägen från islamofobi 
Svenska tjetjenienkommitteen
Sveriges kvinnolobby 
teologiska högskolan
ud
uniCef
växjö kommun
örebro kommun mr
örebro kommun turism
örebro konstskola
örebro landsting

vill din organisation synas på mr-dagarna? 
kontakta projektledningen för mer informa-
tion.

om MR-forskning och lyssna till högin-
tressanta samtal över en kaffe. Tiden du 
tillbringar utanför seminarielokalen är 
minst lika viktig! 

För att besöka utställartorget och de 
två miniseminarierna behöver du inte 
lösa entrébiljett.

mr-torget
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program
huvudtalare 

 måndag 09.30–10.45 
kongressen•m1  
Thomas Hammarberg: Från stora ord till  
lokal handling
Europarådets kommissionär för mänskliga 
rättigheter
Arrangör: ABF Örebro

 måndag 17.15–18.10
hjalmar bergman-teatern•m41•eng
Mahnaz Afkhami: Leading to action – women 
and the politics of participation
Mahnaz Afkhami är ordförande för Women’s 
Learning Partnership och före detta minister 
för kvinnofrågor i Iran. Hon kommer att tala 
om en förändrad syn på ledarskap och om 
kulturförändring som leder till att omsätta ord 
till handling.
Arrangör: EU-projektet AGERA – utan att 
diskriminera

 tiSdag 09.00–10.15
kongressen•t43•eng
Catherine Odora Hoppers: Why democracy and 
human rights is not enough. Education for civic 
and global citizenship 
Professor i Development and Education vid 
University of South Africa, Pretoria 
Asma Jahangir: Freedom of religions and its 
limitations
FN:s särskilda rapportör om religionsfrihet
Arrangör: MR-dagarna

 tiSdag 15.15–16.30 
kongressen•t70•eng
Augustine John: Promoting Equity and Human 
Rights and Combating Discrimination.   
Augustine John är professor och 
hedersledamot vid Institute of Education, 
University of London och före detta rådgivare 
i integrationsfrågor till inrikesminister Jack 
Straw. 
Arrangör: EU-projektet AGERA – utan att 
diskriminera

CivilSamhÄlletS roll

 måndag 11.00–12.30 
hjalmar bergman teatern•m3
Vad den andra handen gör – vem granskar 
statens politik för utveckling?
Utvecklingsbiståndet har blivit kontroversiellt. 
Är det effektivt? Till vad används det? Och hur 
påverkas demokratin när färre organisationer 

i det civila samhället har råd att granska 
statens biståndspolitik?
Medverkande: Erik Lysén, Svenska kyrkan, 
Penny Davis, Diakonia
Arrangör: Diakonia och Svenska Kyrkan 

 måndag 13.30–15.00 
mältaren•m23
Svenska folkrörelser i andra länder?
Vilket är värdet av att svenska organisationer 
samarbetar med organisationer runt om i 
världen om mänskliga rättigheter? Tendenser, 
möjligheter och hot i den nya/nygamla 
regeringens politik analyseras. Företrädare för 
regeringen, Sida och folkrörelser diskuterar 
civilsamhällets roll i biståndet.
Medverkande:
Arrangör: Forum Syd

 måndag 15.30–17.00
mältaren•m36
Gud och utvecklingssamarbetet
Ryggar det svenska biståndet för religion? 
Står religiösa biståndsorganisationer för 
värden och kontakter som inga andra har? 
Medverkande: Jan Henningsson, UD, Bo 
Forsberg, Diakonia
Arrangör: Diakonia och Svenska kyrkan

 tiSdag 10.45–12.15 
bryggaren•t51
Farlig förenkling
Elisabeth Gerle analyserar retoriken 
i de budskap som framförs av 
Sverigedemokraterna och av de organiserade 
ateisterna, förbundet Humanisterna. 
Förenklade fiendebilder som bidrar till 
att skapa en bild av svensken och av det 
normala som utesluter både religiös och 
kulturell mångfald. 
Medverkande: Elisabeth Gerle, teol.dr., adj.
professor, Uppsala universitet, Jan Eckerdal, 
präst och doktorand i systematisk teologi, 
Linköpings universitet, Anna Söderström 
Wikell, stiftsadjunkt, Strängnäs stift
Arrangör: Svenska kyrkan, Strängnäs stift

 tiSdag 10.45–12.15 
grundläggaren •t56 
Rättighetsbaserade arbetssätt
Vad krävs för att juridiken ska fungera som 
ett effektivt verktyg för individers upprättelse 
när deras rättigheter kränks? Hur kan 
rättighetsbaserade arbetssätt bidra till att 
mobilisera aktörer i civila samhället så att de 
mänskliga rättigheterna förverkligas?
Medverkande: Katri Linna, 

diskrimineringsombudsman, m fl.
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen, DO

 tiSdag 13.15–14.45 
nålmakaren•t68
Mänskliga rättigheter i Hallsberg – hur då?
Mänskliga rättigheter är inte enbart en fråga 
som berör »dem där borta«. Det är en fråga som 
i lika hög grad berör oss nationellt och lokalt. 
Vad betyder mänskliga rättigheter på det lokala 
planet, och hur kan vi bli bättre på att främja 
detta? Vilken roll kan folkbildningen spela? 
Medverkande: Representanter från 
departement, folkbildningen och ideella 
sektorn.
Arrangör: Sensus studieförbund

Civilkurage 

 måndag 11.00–12.30 
tunnbindaren•m7
Den mångtydiga intoleransen
En färsk studie av gymnasieelevers 
attityder söker förklaringar till ungdomars 
förhållningssätt till demokratiska värden 
i deras vardagsmiljöer som skolor och 
bostadsområden och i ungdomarnas 
självuppfattningar, intressen, umgänge och 
syn på framtiden.  
Medverkande: Birgitta Löwander, fil.dr. 
projektledare, Forum för levande historia samt 
ett par forskare som kommenterar studien.
Arrangör: Forum för levande historia

 måndag 13.30–15.00 
hjalmar bergman-teatern•m16•eng
2010 års Per Angerpristagare 
Den svenske diplomaten Per Anger skapade 
de skyddspass som räddade livet på många 
judar undan nazismens judeförföljelser. Han 
arbetade tillsammans med Raoul Wallenberg. 
Den svenska regeringen har uppkallat sitt 
människorättspris efter Per Anger och det 
ges varje år till en person eller organisation 
som visat prov på stort civilkurage. 2009 
gick det till människorättsaktivisten 
Brahim Dahane, försvarare av mänskliga 
rättigheter i Västsahara, och året innan 
till biskop Sebastian Bakare i Zimbabwe. 
Nomineringarna till priset görs av en rad 
ideella människorättsorganisationer. 

Smittar civilkurage? 
Medverkande: Årets Per Angerpristagare 
och Brian Palmer, gästlektor, teologiska 
institutionen, Uppsala universitet.
Arrangör: Forum för Levande historia
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 tiSdag 10.45–12.15 
hjalmar bergman teatern•t45 
Kan alla visa civilkurage? 
Ett samtal med människor från olika 
generationer som visat prov på stort 
civilkurage. Har civilsamhället en särskilt viktig 
uppgift i att göra det möjligt för människor 
att engagera sig och våga stå för sin 
övertygelse? 
Medverkande: Brian Palmer, gästlektor, 
teologiska institutionen, Uppsala universitet, 
m fl. 
Arrangör: ABF Örebro

 tiSdag 13.15–14.45 
Skomakaren•t66
»Spelar roll« 
Workshop om åskådarrollen
Överallt finns åskådarna, de passiva vittnena, 
som ser men kanske inget säger. Om de 
agerat annorlunda, vad hade hänt då?  
Vad spelar alla vi som står bredvid  
egentligen för roll? 

Genom att reflektera över åskådarens roll 
kan man börja fundera kring sitt eget ansvar 
och varför vi själva gör som vi gör. 
Medverkande: Christina Gamstorp, 
projektledare 
Arrangör: Forum för levande historia

 tiSdag 13.15–14.45 
mältaren•t65
Hur kan MR-försvararna stöttas i sitt arbete? 
En del individer som arbetar för att främja 
mänskliga rättigheter i sin närmiljö, i sitt land 
eller region arbetar med livet som insats, 
andra verkar mer anonymt, metoderna 
varierar men målet är detsamma – att 
förbättra människornas vardag. Hur kan EU, 
Europarådet, OSSE, FN m fl internationella 
aktörer bidra till att MR-försvararnas arbete 
blir framgångsrikt? Hur kan modern IT-
teknologi medverka till att stärka skyddet för 
MR-försvarare? 
Medverkande: MR-försvarare, MR-ambassadör 
Hans Dahlgren, m fl.
Arrangör: UD

förverkliga mÄnSkliga 
rÄttigheter lokalt

 måndag 11.00–12.30 
Studion•m5 
Kan min kommun bli Millenniekommun?
Antalet millenniekommuner i Sverige ökar. 
Örebro är en kommun som arbetar för att 
FN:s Millenniemål ska förverkligas genom 
miljöarbete, jämställdhetsintegrering, rättvis 
handel, stöd till utvecklingsprojekt m m. 
Seminariet fokuserar kommunens roll i ett 
globalt sammanhang. Vilka kommunala 
beslut påverkar den globala utvecklingen och 

hur kan en kommun arbeta strategiskt med 
globala frågor?
Medverkande: Daniel Sköld, projektledare, 
Irina Marroudis, kommunikatör, 
Milleniemålsprojektet.
Arrangör: SKL International 

 måndag 11.00–12.30 
Club 700•m4
Kommuners framgångsrika arbete med 
mänskliga rättigheter 
MR som en del av arbetet med hållbar 
utveckling? MR i budgetprocessen? Nationellt 
nätverk för mångfald och mänskliga 
rättig  heter (NNM), SKL och DO bedriver 
utvecklingsarbete och har bland annat tagit 
fram MR-indikatorer för att följa upp hur de 
mänskliga rättigheterna säkerställs lokalt.  
Medverkande: Björn Kullander, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Anna Jacobson 
och Agneta Starfelt, stadskansliet, Göteborgs 
stad, Jonas Frykman, Huddinge kommun, Paul 
Lappalainen, chef för främjandeenheten, DO 
och Mikael Spång, Malmö högskola.
Arrangör: SKL, Nationellt nätverk för mångfald 
och mänskliga rättigheter, DO

 måndag 11.00–12.30 
näbben•m12
Vad är utbildningen i mänskliga rättigheter  
till för?
Högskoleprogram i mänskliga rättigheter 
finns sedan tio-femton år på flera högskolor 
och universitet. Vad får man med sig från en 
utbildning i mänskliga rättigheter? Vad tänker 
de programansvariga? Vad tycker tidigare 
studenter? Hur användbar är utbildningen? 
Kan den bli bättre? 
Medverkande: Elisabeth Abiri, 
universitetslektor vid Göteborgs universitet 
samt lärare och studenter från några av 
landets MR-utbildningar 
Arrangör: Institutionen för Globala Studier, 
Göteborgs universitet

 måndag 11.00–12.30 
teatercaféet•m8
Inga papper – ingen vård? 
Papperslösa har ställts utanför lagstiftningen 
och saknar i stort sett rätt till vård i Sverige. 
Om de papperslösa garanteras vård eller inte 
beror på i vilket landsting de bor. I väntan på 
en statlig utredning om regler när det gäller 
hälso- och sjukvård för papperslösa har 
några landsting tagit ansvar för att garantera 
papperslösa rätten till vård. 
Medverkande: Henry Ascher, docent, 
överläkare, NHV
Arrangör: Nordiska högskolan för 
folkhälsovetenskap, NHV 

varje år delar forum för levande his-
toria ut per anger-priset till en person 
som gjort stora humanistiska och 
demokratifrämjande insatser. priset är 
uppkallat efter legationssekreterare 
per anger vid den svenska beskick-
ningen i budapest. det var diplomaten 
per anger som initierade det svenska 
arbetet att rädda så många judar som 
möjligt undan förföljelse och avrätt-
ningar under andra världskriget i det 
nazistockuperade ungern. 

han började med att dela ut svenska 
provisoriska pass, handlingar utan 
formell legitimitet, som fungerade som 
en slags dokumentation inför myndig-
heterna och kom att skydda många. 
arbetet fortsatte under allt farligare 
omständigheter tills den ryska armén 
ockuperade landet. efter kriget var per 
anger mycket engagerad i att finna 
raoul Wallenberg, övertygad som han 
var att denne satt i rysk fångenskap.

per anger-priset är ett internationellt 
pris som instiftades 2004 av Sveriges 
regering och delas ut till en person 
som verkar i per angers anda. Sedan 
2007 delas priset ut under en högtidlig 
ceremoni under mänskliga rättighets-
dagarna. 

prisutdelning för årets pristagare, som 
ännu inte har tillkännagivits, äger rum 
den 15 november kl. 13.30  i hjalmar 
bergmanteatern i örebro.

priS i 
mÄnSkliga 
rÄttigheter
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 måndag 13.30–15.00 
Studion•m18
Lokal demokrati under svåra 
omständigheter 
Problematisering kring lokal demokrati och 
medborgardeltagande i t.ex. konfliktländer. 
Hur kan Sverige och svenska kommuner 
bidra till att stärka lokal demokrati och 
mänskliga rättigheter genom internationellt 
utvecklingssamarbete?
Medverkande: Erik Faxgård och Lina Pennlert, 
ICLD
Arrangör: International Center for Local 
Democracy (ICLD) och SKL

 måndag 13.30–15.00 
tunnbindaren•m20
Universal Periodic Review – 
Klarar FN att granska mänskliga rättigheter? 
I våras granskades Sverige för första gången av 
FN:s råd för mänskliga rättigheter. Inte mindre än 
149 rekommendationer riktades till regeringen 
av övriga medlemsstater. Inom ramen för det nya 
granskningssystemet Universal Periodic Review är 
det staterna själva som sköter granskningen och 
samtliga länder förhörs under en fyraårsperiod.
Medverkande: MR-ambassadör Hans Dahlgren, 
Mattias Åhrén, Samerådet, Camilla Goldbeck-Löwe, 
IJ-departementet, Jesper Hansén, MR-fonden. 
Samtalsledare: Linda Nordin Thorslund, 
generalsekreterare Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet och Fonden 
för mänskliga rättigheter

 måndag 15.30–17.00 
Studion•m31
Interkulturell och interreligiös dialog. 
Att mötas över gränser. 
Dialogen är ett oöverträffat instrument när det 
gäller att  bygga ett demokratiskt samhälle 
där medborgarnas mänskliga rättigheter tas 
till vara. Den bidrar också till att överbrygga 
kulturella och religiösa gränser. Några exempel 
från internationell, nationell och lokal nivå. 
Medverkande: Charlotte Fridolfsson, 
filosofie doktor i statsvetenskap, Erik Amnå, 
professor, ordförande i Studieförbundet 
Bilda, Lars O Molin, ordförande i Örebro 
kommunfullmäktige, Hazim Gurda, imam, 
Bosniska islamska församlingen, Lars B 
Stenström, kontraktsprost, Svenska kyrkan och 
Margareta Stenström, integrationssamordare i 
Örebro Kommun, moderator
Arrangör: Örebro kommun 

 måndag 15.30–17.00 
nålmakaren•m39
JAS–affären i Sydafrika: 
Hur Sverige gick från att vara demokratihjältar 
till att anklagas för korruption?
Över tio år har gått sedan JAS-affären 
med Sydafrika undertecknades. Idag är ett 
flertal sydafrikanska toppolitiker anklagade 

för korruption och trots att den svenska 
utredningen fann bevis för korruption i 
Sverige lades utredningen ned.  Hur kunde 
Sverige gå från att vara demokratihjältar till 
anklagelser om att ha utnyttjat en ung och 
sårbar demokrati som Sydafrika? 
Medverkande: Justin Sylvester, Institute 
for Democracy in South Africa och Magnus 
Walan, Diakonia 
Arrangör: Kyrkornas globala vecka (Sveriges 
Kristna Råd) 

 måndag 15.30–17.00 
kongressen•m28
Lokala myndigheters ansvar för mänskliga 
rättigheter. Vilka är knäckfrågorna? 
När Europakonventionen om mänskliga 
rättigheter kom till 1950 var den långt 
före sin tid. Nu verkar Europarådet för ett 
nytt avgörande steg – att göra mänskliga 
rättigheter till ett lokalt ansvar. Lars O Molin, 
ordförande för Örebro kommunfullmäktige, 
har lett arbetet med en rapport till Europa- 
r ådet om lokala och regionala myndigheters 
roll i förverkligandet av mänskliga rättigheter. 
Medverkande: Lars O Molin, ordförande för 
Örebro kommunfullmäktige, Anders Lidström 
professor, Umeå universitet, Christina 
Rydberg, Europaråds-koordinator, SKL
Arrangör: Örebro kommun och SKL 

 måndag 15.30–17.00 
Club 700•m30  
Att se människan
– Hur kan socialtjänsten arbeta med  
mänskliga rättigheter? 
Socialstyrelsen presenterar ett nytt 
kunskapsstöd och genomför fyra parallella 
workshops. 
Medverkande: Elis Envall, Socialstyrelsen, 
Carin Cuadra, Malmö Högskola
Gemensam inledning i Club 700
Workshops:
1. Barn som aktiva deltagare. Medverkande: 
Katarina Munier & Ylva Branting i Club 700
2. Funktionshindrad och jämlik. Medverkande: 
Karin Flyckt & Staffan Söderberg i Club 700
3. Offer för våld i nära relationer. 
Medverkande: Ola Florin i Stenhuggaren
4. Värdigt åldrande. Medverkande: Anders 
Bergh & Niklas Bjurström i Repslagaren
Arrangör: Socialstyrelsen

  tiSdag 10.45–12.15 
näbben•t54
Utbildning är en mänsklig rättighet. Men är det 
föräldrarnas eller barnets rätt?
Finns det en konflikt mellan föräldrars och 
barns rättigheter? Lyfter barnkonventionen 
barnets sociala rättigheter i förhållande till 
föräldrarätten i utbildningsfrågor? Hur föränd-
ras lärar-, elev- och föräldrarollen av hur man 
ser på rättigheterna?
Medverkande: Ninni Wahlström, docent 

i pedagogik, Tomas Englund, professor i 
pedagogik och Ann Quennerstedt, fil dr. i 
pedagogik
Arrangör: HUMUS, Örebro universitet

 tiSdag 10.45–12.15 
teatercafét•t50 
Hur jämställdhetsarbetet får genomslag  
i verksamheten
En unik möjlighet att träffa dem som vet! 
Representanter från Göteborgs stad, Torslanda 
stadsdelsförvaltning och Norrbottens läns 
landsting presenterar hur de arbetar för att 
leverera en jämställd service till sina invånare.
Medverkande:
Arrangör: SKL

 tiSdag 10.45–11.30 
Club 700•t46
Lokala myndigheters ansvar för mänskliga 
rättigheter. Knäckfråga 1 
Behövs en särskild MR-institution i Sverige? 
Omkring sextio länder i världen har de 
senaste åren inrättat MR-institutioner 
för att se till att de mänskliga 
rättigheterna genomförs. Sverige har 
Diskrimineringsombudsmannen, men lever 
den myndigheten upp till kraven som ställs på 
en MR-institution? Vad kan en MR-institution 
göra för mänskliga rättigheter i Sverige? Hur 
skulle den kunna utformas och vilken skillnad 
gör den för dem som bor i landet?
Medverkande: Elisabeth Abiri, ordförande 
för MR-delegationen/universitetslektor 
vid Göteborgs universitet, Anna-Karin 
Lindblom, utredare vid MR-delegationen, 
Camilla Goldbäck-Löwe, Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, Yaman Al-
Zubai, DO, Anna Wigenmark, ordförande i 
Föreningen Ordfront 
Moderator: Christina Johnsson, forskningschef 
RWI 
Arrangör: RWI

 tiSdag 11.30 –12.15 
Club 700•t46
Lokala myndigheters ansvar för mänskliga 
rättigheter.  Knäckfråga 2
Hur ska MR-konventionerna bli svensk lag? 
I Sverige strider två juridiska läger. Ska 
konventionerna om mänskliga rättigheter 
lyftas in oförändrade i svensk lagstiftning 
– inkorporering – eller inarbetas i svensk 
lag – dualism? Är dualismen på väg bort 
genom EU-lagar m.m.? En principfråga med 
stora konsekvenser för tillämpningen av de 
mänskliga rättigheterna.
Medverkande: Elisabeth Abiri, ordförande 
för MR-delegationen/universitetslektor vid 
Göteborgs universitet, Anna-Karin Lundin, 
regeringsråd och Sveriges ledamot i EU:s MR-
byrå, Percy Bratt, advokat
Moderator: Christina Johnsson, forskningschef 
RWI
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Arrangör: RWI

 tiSdag 10.45–12.15 
Skomakaren•t53
Sannings- och försoningskommission för 
romer?
Delegationen för Romska frågor redovisar sitt 
arbete och sina reformförslag. 
Medverkande: Maria Leissner, 
demokratiambassadör och ordförande 
för Delegationen för romska frågor, Maria 
Ericson, forskare vid Teologiska fakulteten 
i Lund, repr. från integrations- och 
jämställdhetsdepartementet, Joakim Scheele 
från Forum för levande historia, Soraya Post, 
ledamot i Delegationen för romska frågor och 
ordförande för International Roma Women 
Network, IRIWN
Moderator: Christina Johnsson, forskningschef 
RWI 
Arrangör: RWI

 tiSdag 13.15–14.45 
Club 700•t59
Mänskliga rättigheter – 
funktionshindersfrågor och kommunernas 
ansvar
I konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som trädde i kraft 
2009 i Sverige beskrivs de åtgärder som 
krävs för att rättigheterna ska förverkligas. 
Hur kan kommuner, i samarbete med 
handikapprörelsen, arbeta för att rättigheterna 
i konventionen ska bli verklighet?
Medverkande: Ingrid Burman, ordförande 
Handikappförbunden, Annika Åkerberg, jurist, 
Handisam, Josefine Gustafsson, utredare, 
Anna Fock, kommunikatör, Mikael Wahldén, 
utredare, Handisam samt Staffan Werme, 
kommunstyrelsens ordförande i Örebro och 
ordförande i SKL:s beredning för primärvård 
och äldreomsorg.
Arrangör: Handikapprörelsens projekt »Agenda 
50 – verktyg för våra rättigheter«, Handisam 
och SKL

 tiSdag 13.15–14.45 
kongressen•t57
Hur ska MR-arbetet bedrivas i framtiden  
i Sverige? 
Delegationen för Mänskliga Rättigheter 
i Sverige har slutfört arbetet och lägger 
fram sina slutsatser och förslag. Samtidigt 
har regeringen utvärderat de nationella 
handlingsplanerna för mänskliga rättigheter. 
Nu avgörs hur det framtida arbetet för 
mänskliga rättigheter i Sverige ska bedrivas.  
Medverkande: Elisabeth Abiri, ordförande 
för MR-delegationen/universitetslektor vid 
Göteborgs universitet, Christina Johnsson, 
forskningschef RWI, Hans Ytterberg, 
Integrations- och jämställdhetsdep., Anna-
Karin Lundin, regeringsråd och Sveriges 
ledamot i EU:s MR-byrå.

Moderator: Leif Ericsson, MR-dagarna
Arrangör: MR-dagarna
 
 
 tiSdag 13.15–14.45 
Handskmakaren•T61
»Varför finska? – De kan ju svenska!« 
Minoritetspolitik i kommuner och landsting 
Medverkande: Lennart Rohdin, chef, 
enheten för minoritetsfrågor, Länsstyrelsen 
i Stockholm, Sarita Hotti, kommunalråd i 
Eskilstuna, och Sirpa Lindelöf, utvecklare, 
Eskilstuna kommun samt representanter för 
de fem nationella minoriteterna.
Arrangör: SKL, Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Sametinget

barnetS rÄttigheter

måndag 11.00–12.30 
handskmakaren•m6
Vad har vi lärt oss om/av de apatiska 
flyktingbarnen?
En epidemi av flera hundra apatiska 
flyktingbarn skapade en omfattande debatt 
om sjukdomsbegrepp, etik och juridik. Ett 
antal etiska dilemman ställdes på sin spets. 
Det är dags för bokslut i denna fråga. 
Medverkande: Ingemar Engström, ordf. 
Delegationen för medicinsk etik, Per-
Anders Rydelius, professor i barn-och 
ungdomspsykiatri, Agneta Pleijel, författare, 
Gellert Tamas, journalist och Staffan Jansson, 
barnläkare
Arrangör: Örebro läns landstings etiska råd

 måndag 13.30–15.00 
kongressen•m15
Ska barnets rätt bli svensk lag?
Åsikterna går skarpt isär om vad som är 
bäst. Norge har gjort barnkonventionen 
till lag. Bör vi göra likadant? Debatt med 
Barnombudsmannen, Rädda Barnen m fl.
Medverkande: Christina Heilborn, UNICEF, 
Fredrik Malmborg, BO, Anette Dalqvist, 
DemokratiAkademin, Karin Fyrk, Rädda Barnen
Arrangör: DemokratiAkademin och Rädda 
Barnen

 måndag 15.30–17.00 
teatercafét•m34
Barnets bästa i asylprocessen 
Hur tillämpas principen om barnets bästa 
i asylprocessen?  Anna Lundberg, forskare, 
och styrelseledamot i Svenska Röda Korset, 
var under 2006-08 projektledare för ett 
forsknings- och utbildningsprojekt som hette 
»Barnets bästa i den svenska asylprocessen 
- från ord till handling« som genomfördes i 
samverkan med BRIS och Malmö Högskola.  
Reflektioner och kommenterarer kring 
projektets slutsatser.

Moderator: Alexandra Segenstedt, rådgivare i
migrationsfrågor på Svenska Röda Korset
Medverkande: Anna Lundberg, Malmö 
Högskola, Helene Westlund, advokat, Mikael 
Ribbenrik, rättschef, Migrationsverket
Arrangör: Svenska Röda Korset

 måndag 15.30–17.00 
näbben•m38
Gör barnets rätt till lag – workshop
»Svenska stat, sluta vara svag! Gör barnets 
rätt till lag«
Sverige har skrivit på barnkonventionen men 
efterlevs den i Sverige idag? Norge har gjort 
barnkonventionen till lag. Har det lett till att 
barnkonventionen efterlevs i ökad grad?
Medverkande: Sophia Zackrisson, ordförande, 
Rädda Barnens Ungdomsförbund m fl.
Arrangör: Rädda Barnens ungdomsförbund

 tiSdag 10.45–12.15 
handskmakaren•t48
FN:s konvention om barnets rättigheter – 
självklar i Sverige? 
FN:s kommitté för barnets rättigheter i 
Genève granskade den svenska regeringens 
tillämpning av barnkonventionen i maj 
2009 och lämnade sina slutsatser och 
rekommendationer. Frivilligorganisationerna 
som också lämnat kompletterande rapporter 
till FN deltog i detta förhör under en hel dag. 
Vad gör frivilligorganisationerna efter beröm 
av och kritik mot Sverige?
Medverkande: Staffan Jansson, 
barnläkare och vetenskaplig rådgivare, 
Barnrättsakademin, Simone Ek, Rädda 
Barnen, representanter från Rädda Barnen, 
centralt och lokalt.
Arrangör: Rädda Barnen

 tiSdag 13.15–14.45 
bryggaren•t64
Barns rätt till andlig utveckling
Enligt barnkonventionen har barn rätt 
till andlig utveckling. Men vad innebär 
det egentligen? Biskop Hans-Erik Nordin, 
Strängnäs, inleder samtalet. 
Medverkande: Biskop Hans-Erik Nordin, 
Strängnäs, familjepedagog Peter Kempe och 
kyrkoherde Lars B Stenström.
Arrangör: Svenska kyrkan i Örebro

antidiSkriminering

 måndag 11.00–12.30 
mältaren•m10
Agera mot diskriminering – att motverka  
och förebygga
En ny kartläggning kring diskriminering i 
Sverige med exempel på aktuella fall och 
hur Sveriges Antidiskrimineringsbyråer samt 
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Diskrimineringsombudsmannen arbetar för 
att motverka diskriminering. Dessutom får du 
veta hur ideella organisationer kan arbeta för 
att bevisa eller upptäcka diskriminering. 
Medverkande: Lina Gidlund, projektledare 
AGERA/Sveriges Antidiskrimineringsbyråer, 
Carl Lind, jurist, Byrån mot diskriminering i 
Norrköping och Lina Johansson, jurist på 
Diskrimineringsbyrån Uppsala
Arrangör: AGERA – utan att diskriminera/
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

 måndag 11.00–12.30 
bryggaren•m9 
Örebro – Europas teckenspråkshuvudstad
Vad bör det innebära för teckenspråk-
användarnas mänskliga rättigheter att 
svenskt teckenspråk sen ett år tillbaka likställs 
med övriga minoritetsspråk?

Vilka ökade möjligheter att delta i och 
påverka samhällsdebatten får tecken-
språkanvändarna genom beslutet att utropa 
Örebro som europeisk teckenspråkshuvud-
stad? 
Medverkande: Maria Sundholm, 
styrelseledamot i Sveriges dövas riksförbund,
Jan Carlsson, ordförande för DHB 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och 
språkstörda, Ronnie Wirslund, planerare 
Örebro kommun 
Arrangör: Örebro kommun

 måndag 13.30–15.00 
nålmakaren•m26
Större risk bli fattig om du är hbt 
Vad menas med hbt-personer och varför 
löper de större risk för fattigdom? Hur hänger 
ohälsa, diskriminering, våld och utanförskap 
ihop med fattigdom? Vad kan jag som 
privatperson, aktivist eller tjänsteman göra?
Medverkande: Vanja Braathen, RFSL 
Arrangör: RFSL

 måndag 13.30–15.00 
bryggaren•m22
Att förverkliga likabehandling i skolan – 
utmaningar och möjligheter
Diskrimineringsbyrån Uppsala diskuterar 
utmaningar och möjligheter kring 
likabehandlingsarbete med utgångspunkt i 
erfarenheter från Projekt PraLin, ett projekt 
som fokuserar på hur likabehandlingsarbete 
kan integreras i skolans dagliga verksamhet. 
Medverkande: Frida Karlson, t.f. 
Verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån 
Uppsala (DU)
Arrangör: AGERA – utan att diskriminera/
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

 måndag 15.30–17.00 
handskmakaren•m32 

Vad är reko reklam? En diskussion om 
könsdiskriminerande reklam utifrån scener ur 
Teater Martin Mutters pjäs Snöängel
Örebro Rättighetscenter leder en diskussion 
om reglerna kring könsdiskriminerande och 
sexistisk reklam utifrån konkreta exempel. 
Lär dig mer om hur du som medborgare 
och konsument kan identifiera och agera 
för att motverka negativa könsstereotyper 
i reklamen. Scener ur pjäsen Snöängel 
fungerar också som utgångspunkt för 
diskussion.
Medverkande: Vida Paridad, jurist på Örebro 
Rättighetscenter och projektledare för Reko 
Reklam, Helena Jacobsson, skådespelare och 
Moa Zerpe, musiker/skådespelare från Teater 
Martin Mutter i Örebro
Arrangör: AGERA – utan att diskriminera/
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och Teater 
Martin Mutter
 
 tiSdag 10.45–12.15 
mältaren•t52•eng
Individuella uttryck och mänskliga 
rättigheter                                    
Om när individuella föreställningar och 
uttryck kommer i konflikt med professionella 
åtaganden och när dessa åsikter och uttryck 
riskerar att diskriminera andra utsatta grupper.
Workshopen tar upp de dilemman som 
uppstår då en mänsklig rättighetskultur ska 
byggas upp när olika rättigheter och lagar 
kommer i konflikt med varandra. 
Medverkande: Augustine John, professor och 
hedersledamot vid Institute of Education, 
University of London och före detta rådgivare 
i integrationsfrågor till inrikesminister Jack 
Straw.
Arrangör: EU-projektet AGERA – utan att 
diskriminera
 
 tiSdag 13.15–14.45 
Studion•t60•eng
Förändringsarbete i samverkan 
Mahnaz Afkhami, människorättsaktivist 
och ordförande för Women’s Learning 
Partnership (WLP), talar utifrån sin över 
30 år långa erfarenhet av att arbeta 
med kvinnors deltagande i demokratiska 
processer och beslutande organ, såväl inom 
ideella organisationer, företag som statliga 
myndigheter. 
Medverkande: Mahnaz Afkhami
Arrangör: AGERA – utan att diskriminera/
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

kvinnorS rÄttigheter

 måndag 13.30–15.00 
handsmakaren•m19
En annan värld är möjlig 
Margareta Winberg och Gertrud Åström 
samtalar om makt och jämställdhet 
internationellt och i Sverige. 

mr-dagarna i örebro sammanfaller i 
år med en nationell konferens i 
unifem:s regi. ett tips till dig som besö-
ker mr-dagarna är att stanna 
ytterligare en dag i örebro för att ta 
del av ett högintressant och 
viktigt program. brittinger örenius 
är en av personerna bakom evene-
manget.

varför har unifem valt att lägga en 
nationell konferens i anslutning
till årets mr-dagar?
– unifem i örebro har från 2009 upp-
arbetat ett internationellt nätverk för 
kvinnor i örebro där vi förenar kvin-
nokraften mellan svenska kvinnor 
och invandrarkvinnor för att driva ett 
lokalt förändringsarbete. 
genom samverkan blir vi 
effektivare och starkare 
när det gäller påverkan 
av beslutsfattare och opi-
nionsbildning. dessutom 
har vi roligt tillsammans och skapar 
nya kontaktytor som grund för integra-
tion mellan olika kulturer.

vad händer i örebro den 17 novem-
ber?
– vi kommer att presentera konkret hur 
vi jobbat och vad olika arbetsgrupper 
kommit fram till när det gäller kvin-
nors hälsa, mäns våld mot kvinnor och 
trygghet på gator och på torg, bland 
annat. vi inleder med margareta Win-
berg som nationell ordförande i uni-
fem och beatrice ask, justitieminister. 
på kvällen den 16/11 inbjudes alla till 
örebro Slott och till en premiärvisning 
av ett ljusstråk i örebros vackra Stads-
park - en ljussättning för att öka säker-
het och trygghet. det blir en dag som 
berör många; kommunal- och lands-
tingspolitiker, polismyndigheter, jurister, 
stadsplanerare och inte minst kvinnor i 
alla åldrar och från alla kulturer.

vilka är de mest brännande mr-frågor-
na idag ur ett kvinnorättsperspektiv?
– mäns våld mot kvinnor är, dessvärre, 
en högaktuell fråga liksom kvinnors 
hälsa där det 2010 fortfarande finns 
diskriminerande förhållningssätt. vi 
avser också att arrangera ett seminari-
um om hur kvinnokonventionen tolkas i 
praktiken inom ramen för den svenska 
lagstiftningen.

mkt tvekSamt med denna bild… lik-
Som på den tidigare på abidnoor

mer om 
kvinnorS 
rÄtigheter



Välkommen till Forum Syds seminarium

 

Vilket är värdet av att svenska organisationer samarbetar med organisationer 
runt om i världen om mänskliga rättigheter? Tendenser, möjligheter och hot i 
den nya/nygamla regeringens politik analyseras. Företrädare för regeringen, 
Sida och folkrörelser diskuterar civilsamhällets roll i biståndet.

I vår kampanj 100 resultat 
för demokrati visar vi exempel 
på att folkrörelsebiståndet 
behövs och gör skillnad!

www.forumsyd.org

Lär dig mer - delta i en 

Workshop om 
rättighetsbaserat bistånd
Sida arrangerar och Forum Syd medverkar.

Svenska folkrörelser 
i andra länder?

MÅNDAG  15.30-17.00  Bryggaren M35

MÅNDAG  13.30-15.00  Mältaren M23

handikapp 1/2 liggande
får måndag morgon
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Medverkande: Margareta Winberg, ordförande 
för UNIFEM nationell kommitté Sverige, och 
Gertrud Åström, ordförande för Sveriges 
Kvinnolobby. 
Moderator: Britt Öhman, UNIFEM Örebro
Arrangör: UNIFEM nationell kommitté Sverige

 tiSdag 10.45–12.15 
tunnbindaren•t49
Prostitution och människohandel 
Under de senaste decennierna har en 
ny slavhandel växt fram, en handel 
med människor för sexuellt utnyttjande 
som innebär en kränkning av ett flertal 
grundläggande mänskliga rättigheter. 
Trafficking är modern slavhandel.  En 
verksamhet som ständigt pågår, men ändå är 
svår att upptäcka.
Medverkande: Nationellt metodstöd mot 
prostitution och människohandel, NMT: Per 
Englund, Rikskriminalpolisen, Patrik Cederlöw, 
nationell samordnare av arbetet mot 
prostitution och människohandel, tidigare 
kallad Samverkan mot Trafficking 
Arrangör: Samverkansgruppen mot 
Prostitution och Människohandel i Örebro 
län – Socialtjänsten, Polisen, Migrationsverket, 
Åklagarmyndigheten och Länsstyrelsen

 tiSdag 13.15–14.45 
tunnbindaren•t62
Heder och samvete
Ett liv fritt från våld och förtyck är en mänsklig 
rättighet oavsett om förtrycket sker i hederns 
namn eller inte, och det är alltid samhällets 
roll att våga agera när rättigheter hotas.  
Medverkande: Juno Blom, 
utvecklingssamordnare i integration och 
jämställdhet, Länsstyrelsen i Östergötland
Arrangör: Länsstyrelsen i Östergötland

krig & konflikt

 måndag 11.00–12.30 
kongreSSen•m2
Tortyr – överlevandes rättigheter och 
statens skyldigheter
Vad är tortyr? Vilka skador och men får 
den som har torterats och hur kan de 
behandlas? Torterare går fria, vem ser till att 
de döms? Hur kan de som drabbats annars få 
upprättelse?  Tortyr är ännu inte kriminaliserat 
i svensk lag – det är viktigt att en ändring 
kommer till stånd!
Medverkande: Thomas Hammarberg, 
Europarådets kommissionär för mänskliga 
rättigheter, Brita Sydhoff, chef för IRCT 
i Köpenhamn och Barbro O’Connor, 
verksamhetschef för Röda Korsets 
behandlingscenter för krigsskadade och 
torterade i Malmö
Arrangör: Svenska Röda Korset

 måndag 13.30–15.00 
Club 700•m17•eng
Afghanistan: Kan demokrati införas utifrån? 
Det internationella samfundet har intresserat 
sig mycket för frågan om val och demokrati 
i Afghanistan. Valen har präglats av valfusk 
och korruption och de gamla krigsherrarnas 
makthunger har lett till att de flesta afghaner 
har ett allt mindre förtroende för lagen 
och den sittande regeringen. Bidrar den 
internationella närvaron i landet till ökad 
demokratisk utveckling eller är den ett 
hinder?
Medverkande:
Arrangör: Svenska Afghanistankommittéen 

 tiSdag 10.45–12.15 
kongressen•t44
Mänskliga rättigheter i Gaza? 
Erik Fosse som arbetat i Gaza berättar om 
situationen under och efter angreppet 
2008/2009 och Mattias Gardell, som deltog 
i Ship to Gaza när Israels krigsmakt dödade 
nio människorättsaktivister, frågar hur 
människorna i Gaza ska få sina mänskliga 
rättigheter respekterade. 
Medverkande: Erik Fosse, professor och läkare 
vid universitetssjukhuset i Oslo 
Arrangör: Palestinagrupperna i Örebro

 tiSdag 13.15–14.45 
näbben•t67•eng
Kampen om naturresurserna – investeringar 
eller rättigheter? 
I Latinamerika pågår stora naturresursprojekt 
där urfolken bor – dit de ofta, som 
i Guatemala, har förvisats från sina 
ursprungliga habitat. De kämpar för att 
ILO:s konvention 169 ska efterlevas men 
konfliktnivån är hög och MR-aktivister hotas 
eller dödas. Vilken roll spelar utländska 
investeringar?
Medverkande: 
Arrangör: Diakonia

tema afrikaS horn –
djibouti, eritrea, etiopien, 
Somalia oCh Sudan
Flyktingar från Afrikas Horn är den största och 
växande flyktinggruppen i Sverige.
 
 måndag 11.00–12.30 
Skomakaren•m11
Dialogcafé – Flyktingars syn på mänskliga 
rättigheter och demokrati 
Rapport om flyktingars deltagande i 
medborgerligt liv i Sverige och möjligheten 
att påverka utvecklingen av demokrati och 
mänskliga rättigheter i hemländerna. 
Medverkande: Abdalla Gasimelseed, 
socialantropolog
Arrangör: DemokratiAkademin

 måndag 13.30–15.00 
Skomakaren•m24
Våld i religionens namn
Våren 2010 antogs en internationell 
anti-terrorismdeklaration om Somalia av 
företrädare för Islam. Samtal om religionens 
roll för att skapa fred och utnyttjande av 
religion i maktkamp. 
Medverkande: Abdi-Noor Mohamed, författare 
och dokumentärfilmare
Arrangör: MR-dagarna

 måndag och tiSdag 
ahlséns salong
Berättarcafé
Egna livsberättelser som utgångspunkt 
för samtal om medborgarskap, mänskliga 
rättigheter och demokrati. 
Arrangör: UNIFEM Örebro och MR-dagarna

ny Syn på mÄnSkliga 
rÄttigheter

 måndag 13.30–15.00 
näbben•m25
»Swedwatch granskar – resultat hos företag 
och landsting!«
2007 avslöjande Swedwatch oacceptabla 
arbetsvillkor vid tillverkningen av textilier 
och enkla metallinstrument till de svenska 
landstingen. 2010 har alla Sveriges 
landsting infört sociala inköpskrav med en 
uppföljningsmodell. Men hur ställer man 
rätt krav på schysst tillverkad elektronik? I 
seminariet kommer Swedwatch bland annat 
att presentera en ny studie om hur metallerna 
i våra mobiltelefoner kan ha bidragit till kriget 
i Kongo-Kinhasa.
Medverkande: Kristina Areskog Bjurling, 
utredare på Swedwatch och ansvarig för 
makeITfair, ett europeiskt projekt som kräver 
schysst och grön IT
Arrangör: Swedwatch/makeITfair
 
 måndag 13.30–15.00 
teatercafét•m21
Demokratisering av kunskap
Synen på kunskap måste vidgas så att 
människors vardagskunskap integreras 
med den kunskap som finns på skolor och 
lärosäten. Rättvisa förutsätter ett erkännande 
av olika erfarenheter av kunskap. Om kunskap 
i olika former och ur afrikanskt och europeiskt 
kulturellt perspektiv. 
Medverkande: professor Catherine Odora 
Hoppers, professor Bernt Gustavsson 
Arrangör: Forskarskolan Demokratins villkor, 
Örebro universitet 

 måndag 15.30–17.00 
hjalmar bergman-teatern•m29
Måste klimatrörelsen tänka om?
Hur ska klimatrörelsen agera efter resultatet 



mr-dagarna 2010  21 

av Köpenhamnsmötet? Är ett förstärkt 
rättighets- och rättviseperspektiv på klimatet 
vägen till förnyelse? Kan folkbildnings- och 
praktiskt förändringsarbete skapa förnyelse 
och föra in energi på den politiska arenan? 
Medverkande: 
Arrangör: Svenska kyrkan

 måndag 15.30–17.00 
Skomakaren•m37
Skyldighet att skydda – att värna mänsklig 
säkerhet i konfliktområden
I östra Kongo hör brutala stridigheter 
till vardagen och våldet drabbar alla 
samhällsgrupper. Barn används som soldater 
och sexslavar, kvinnor våldtas och såväl 
rebellgrupper som regeringsstyrkor gör 
sig skyldiga till övergrepp mot civila. Med 
avstamp i konflikterna i DR-Kongo leder 
Svenska FN-förbundet en diskussion om 
mänsklig säkerhet och innebörden av  FN:s 
begrepp ”Skyldighet att skydda”. 
Medverkande: Sveriges Kongoambassadör 
Johan Borgstam, brigadgeneral Jan-Gunnar 
Isberg (chef för FN-styrkan i Bunia under 
2004) och Stina Högbladh, Kongoexpert vid 
Uppsala konfliktdataprogram UCDP. 
Samtalsledare: Linda Nordin Thorslund
Arrangör: Svenska FN-förbundet

 tiSdag 10.45–12.15
grundläggaren•t56
Glömd klimatstrategi: Stärkta rättigheter för 
kvinnor minskar befolkningsökningen
Till 2050 räknar man med att världens 
befolkning växer från 7 till 9 miljarder. En 
växande befolkning ökar belastningen på 
ekosystem och klimat, särskilt om allas rätt till 
utveckling ska garanteras vilket måste vara en 
självklar utgångspunkt ur ett rättighets- och 
rättviseperspektiv. Har befolkningsökningen 
samband med att många kvinnor förvägras 
sina sexuella och reproduktiva rättigheter? 
Är stärkta rättigheter för kvinnor vägen till 
ett hållbart samhälle? Eller riskerar kvinnors 
kroppar i Syd snarare att bli instrument i 
kampen mot klimatkrisen?
Medverkande: Lena Lennerhed, ordförande 
RFSU, Helene Ahlborg, doktorand vid 
Chalmers 
Arrangör: MR-dagarna

 tiSdag 13.15–14.45 
teatercafét•t63
Företags ansvar för statliga övergrepp
Transnationella företag har utpekats ligga 
bakom allvarliga övergrepp som stater 
har begått mot sin civilbefolkning. Det 
svenskregistrerade företaget Lundin Oil 

har polisanmälts för bombningar och 
övervåld med syfte att underlätta bolagets 
oljeutvinning i Sudan. Kan företag hållas 
straffrättsligt ansvariga för brott mot 
mänskligheten som statliga företrädare 
utför? Skulle Lundin Oils styrelseledamöter 
kunna kallas till Haag? I USA har företag 
dömts civilrättsligt för medhjälp till 
människorättsbrott begångna av statliga 
representanter. Vilka risker tar företag som 
samarbetar med stater som begår allvarliga 
människorättskränkningar? 
Medverkande: Richard Dicker, Human Rights 
Watch, Anna Wigenmark, ordförande i 
Föreningen Ordfront
Arrangör: Föreningen Ordfront

forSkarforum
MR-forskare presenterar och diskuterar sitt 
arbete för andra forskare, politiker, tjänstemän 
och andra intresserade.
RWI, Institutionen för Globala Studier vid 
Göteborgs universitet och Örebro universitets 
forskarskola »Demokratins villkor« bjuder 
in forskare. Se särskilt program på www.
mrdagarna.se

help deSk i mÄnSkliga 
rÄttigheter
»Kom med ditt fall och vi hjälper till att 

Forum för levande historias program 
på MR-dagarna: 
www.levandehistoria.se

CIVILKURAGE PRISAS
Per Anger-priset är instiftat 2004 av Sveriges regering för att 
hedra minnet efter ambassadör Per Anger, en av alla hjältar 
som kämpade för mänskliga rättigheter under andra världs-
kriget. Priset delas ut för humanitära och demokratifrämjande 
insatser.

Årets pristagare presenteras på MR-dagarna.

Tre tidigare pristagare: Biskop Sebastian Bakare, Yolanda Becerra 
och Brahim Dahane.

FLH_MRdagarna_91x132_highres.indd   1 10-08-09   10.58.26

¡Människorätt!
De mänskliga rättigheterna 
måste ständigt försvaras 
och erövras på nytt.

Det kräver inte sällan ett 
stort mått av mod – men 
även kunskap om det som 
ska försvaras.

Lär och diskutera om  
mänskliga rättigheter hos 
oss. Vi är ett studieförbund  
som lyfter fram livsfrågor,  
mångfald och globala frågor.

           www.sensus.se
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lösa det.«  Till exempel hur man arbetar 
in konventionstexter i kommunala 
handlingsprogram. Forskare ställer sina 
kunskaper till praktikernas tjänst.

grund & metod

 måndag 11.00–12.30 
grundläggaren•m14
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. 
Fokus ligger på att upptäcka och bearbeta 
diskriminering och fördomar baserade på 
exempelvis etnicitet, sexuell läggning, kön 
eller funktionshinder.Medverkande: MOD-
ledare från Sensus
Arrangör: Sensus studieförbund

Workshop om Barnkonventionen 
på somaliska, kurdiska och arabiska 
Arrangör: Rädda Barnen Örebro (äger 
rum i Biblioteket) 

Workshop om Kvinnokonventionen 
på somaliska, kurdiska och arabiska – 
från ord till handling
Arrangör: UNIFEM Örebro (ägBiblioteket)
 

 måndag 11.00–12.30 
nålmakaren•m13
Workshop om Barnkonventionen på svenska 
Vad innehåller Barnkonventionen och hur kan 
den användas i praktiken?
Medverkande: Britt Magnusson, 
samtalsledare, Greta Melin-Olsson, Marika 
Haglund, Rädda Barnen Örebro
Arrangör: Rädda Barnen Örebro

 måndag 13.30–15.00  
grundläggaren•m27
Människor på flykt 
Grundkurs om asyl- och flyktingrätt. Varför 
tvingas människor på flykt? Vart flyr man? 
Hur många kommer till Sverige och vilka får 
stanna? Vad är asyl? Röda Korset ger svar på 
dina frågor och tydliggör statens ansvar och 
förklarar de internationella organisationernas 
olika roller. 
Medverkande: Alexandra Segenstedt, 
rådgivare i migrationsfrågor på Svenska Röda 
Korset.
Arrangör: Svenska Röda Korset

 måndag 15.30–17.00 
grundläggaren•m40
Grundkurs om mänskliga rättigheter 
Vilka är de mänskliga rättigheterna? Hur 
efterlevs de? Vem straffar om de bryts? 
Medverkande: Ineke Prang och Thomas 
Jonsson, frivilliga utbildare i Örebro

Arrangör: Svenska Röda Korset

 måndag 15.30–17.00 
bryggaren•m35
Rättighetsbaserat bistånd – en workshop
Det övergripande målet för svenskt 
utvecklingssamarbete är att bidra till att 
skapa förutsättningar för fattiga människor att 
själva förbättra sina levnadsvillkor. Fattigdom 
innebär, förutom ekonomisk fattigdom, även 
brist på information, möjligheter och makt. 
Hur kan Sverige bedriva ett rättighetsbaserat 
bistånd?
Medverkande: Birgitta Jansson och Lisa 
Fredriksson, Sida samt Marie Persson, Forum 
Syd
Arrangör: Sida och Forum Syd

 tiSdag 10.45–12.15 
nålmakaren•t55
Workshop om Kvinnokonventionen på svenska 
– från ord till handling
Medverkande: Brittinger Örenius, Britt Öhman, 
Zozan Baransson, Örebro Interkulturellt 
nätverk
Arrangör: UNIFEM Örebro 

kultur

 måndag 15.30–17.00 
tunnbindaren•m33   taltolkas!
Hur tecknar man tillgänglig kultur?
2009 kom den nya språklagen som innebär 
att Svenskt teckenspråk likställs med andra 
minoritetsspråk.  Att bruka och utveckla 
teckenspråk är nu en rättighet enligt lag. Men 
vilken rätt har man till kulturupplevelser på sitt eget 
språk? Och finns det en särskild dövkultur?
Medverkande:  Mia Modig, Riksteaterns Unga Tyst 
Teater och Anna Öjebrandt, Örebro Teckenspråkiga 
Kulturskola berättar om sitt arbete och samtalar 
om rätten till tillgänglig kultur.
Komikerna Sarah Remgren och Johanna 

Treffenberg uppträder.
Arrangör: Riksteaterns Tyst Teater och Örebro 
Teckenspråkiga Kulturskola

 måndag 18.10–19.30  
hjalmar bergman-teatern•m42
Seven 
Seven är en banbrytande dokumentär pjäs 
bestående av monologer baserade på 
intervjuer med sju kvinnorättskämpar från 
runt om i världen. Intervjuerna gjordes 2007 
av sju prisbelönta dramatiker. På MR-dagarna 
läser sju lokala profiler de olika ödena.
Regi: Hedda Krausz Sjögren
Arrangör: Riksteatern

 tiSdag 10.45–12.15 
Studion•t47
En föreläsning i entreprenörskap
En ung man blir uppsagd från sitt jobb och 
håller på att hamna i vårt idag så vanliga 
utanförskap. Men han lyckas istället som 
en sann entreprenör göra karriär genom 
att bluffa sig fram genom vapenindustrin. 
Föreställningen är en vindlande färd mellan 
fakta och fiktion. Om civil olydnad, moral och 
vilka val som rättfärdigar andra. 
Medverkande: Robert Fux och Ellen Norlund
Manus och regi: Stina Oscarson 
Efter en bok av Fredrik Quistbergh, Fabian 
Göranson och Lars Krantz

 tiSdag 13.15–14.45 
hjalmar bergman teatern•t58
Lena Josefsson och Kompani Raande-Vo 
Kompani Raande-Vo är känt för sina 
multikulturella föreställningar och samarbetar 
med professionella dansare från hela 
världen. På MR-dagarna väljer de ut stycken 
ur flera verk och medverkar med både 
fullängdsföreställning och kortare inspel. 

www.mfj.se

Män går att 
förstå.

Kunskap om manlighet.
En nyckel till framgång  
i jämställdhetsarbetet.
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miniSeminarier   fri entré

 måndag 10.30–11.00 forum
Ekonomin kan fungera rättvist och hållbart!  
Om vi vill!
Är dagens ekonomiska spelregler bra? Vilken 
värld vill du leva i? JAK är en rörelse som 
funderar kring dessa frågor och har valt att 
driva en räntefri bank som främjar rättvisa. 
Ekonomins spelregler formas av människor. Vi 
kan förändra dem om de inte är bra! 
Medverkande: Sofia Hamrin, 
Ungdomskonsulent JAK Medlemsbank
Arrangör: JAK

 måndag 10.30–11.00 foajen
Ideologi, vetenskap och moral
Seminarium i anslutning till den pågående 
utställningen (O)mänskligt.
Arrangörer: Etnografiska museet, Etnografiska 
museets vänner, Riksutställningar och Forum 
för levande historia

 måndag 11.00–11.30 forum
Rätten att bestämma över sin egen kropp – en 
mänsklig rättighet
Ett samtal om sex, religion och politik och 
varför det är så tabubelagt att prata om 
frågor som rör sexualitet i många länder i 
Latinamerika – samtidigt som det finns en 
stark koppling mellan jämställdhet, tillgång 
till preventivmedel och säker abort och 
fattigdomsbekämpning.
Medverkande:
Arrangör: Svalorna Latinamerika

 måndag 11.30–12.00 forum
Kan man fostra till godhet? 
»Försoning genom skolan.« Ett utbildnings-
historiskt perspektiv på svensk fredsfostran.
Medverkande: Doktorand Mikael Hallenius, 
Örebro Teologiska Högskola
Arrangör: Örebro Teologiska Högskola

 måndag 11.30-12.00   foajen
»En go kuban kastar aldrig banan«
Hora. Bögjävel. Blatte. Tyvärr förekommer denna 
typ av uttryck allt för ofta bland fotbollssupportrar. 
Genom diskriminerade beteenden på läktaren 
och vid sidan av planen skadas inte bara 
fotbollsklubbens rykte och möjligheten att binda 
upp sponsorer. En negativ supporterkultur kränker 
också mänskliga rättigheter. Röda Korset har 
tillsammans med ÖSK - Örebro Sportklubb och 
dess supporterklubb Kubanerna aktivt arbetat för 
att stärka den positiva supporterkulturen inom 
fotbollen. Detta har genomförts med Kubanernas 
supportrar i träffar som genomförts i dialogform.
Medverkande: Jan Karlsson, vd ÖSK, Fredrik 

Ornstein, ordf. supporterklubben Kubanerna samt 
Roger Svensson, Röda Korset 
Arrangörer: ÖSK, Kubanerna och Röda Korset i 
Örebro

 måndag 12.00–12.30 forum
Hälsa och välmående i Afrika, Asien  
och Europa
Hur skiljer sig synen på ett gott liv, välfärd och 
lycka åt på olika ställen i världen?
Medverkande: Rutendo Ngara, doktorand, 
University of South Africa
Arrangör: Forskarsskolan Demokratins villkor, 
HUMUS vid Örebro universitet

 måndag 12.00–12.30 foajen
Affärer i blod och olja
Stamkrig. Så vill oljebolaget Lundin 
Petroleum att omvärlden ska betrakta 
striderna på företagets område i Sudan kring 
millennieskiftet. I sin bok Affärer i blod och 
olja argumenterar Kerstin Lundell för att 
en brottsutredning bör inledas mot Lundin 
Petroleum där Carl Bildt var styrelseledamot 
ända tills han blev utrikesminister 2006 och 
vars etiska riktlinjer han sagt sig vara ansvarig 
för. En svensk åklagare utreder en anmälan 
om folkrättsbrott. 
Medverkande: Kerstin Lundell, författare
Arrangör: Föreningen Ordfront

 måndag 12.30–13.00 forum
HBTQ-frågor
Arrangör: Sensus studieförbund i Örebro 

 måndag 13.00–13.30 foajen
Genusforskning och mänskliga rättigheter
Genusperspektivet har stor relevans i frågor 
som rör mänskliga rättigheter. Ta del av 
aktuella projekt inom genusforskning!
Arrangör: Nationella sekretariatet för 
genusforskning, Göteborgs universitet.

 måndag 13.00–13.30   forum
Nästa steg för att göra Sverige till ett MR-land
Det är dags att ta nästa steg för att 
genomföra de mänskliga rättigheterna i 
Sverige. Sverige behöver bli ett land där de 
mänskliga rättigheterna är integrerade i hela 
det politiska och rättsliga systemet.
Medverkande: Christina Johnsson, 
forskningschef på Raoul Wallenberg Institutet
Arrangör: MR-dagarna

 måndag 13.30–14.00 forum
Reflektioner över mänskliga rättigheters 
inmarsch i Sverige 
Idag är det inte längre helt otänkbart att 

frågor om mänskliga rättigheter kan handla 
om svenska företeelser – i Sverige. Mänskliga 
rättigheter har landat!
Medverkande: Elisabeth Abiri, universitetslektor 
vid Göteborgs universitet
Arrangör: MR-dagarna

 måndag 13.30–14.00 foajen
Sverige multireligiösa guide
Sverige är ett av världens mest sekulariserade 
länder men här bor också människor för vilka 
tro och religion spelar en stor roll. Hur upplevs 
religionsfriheten ur ett inifrånperspektiv? 
Träffa Sensus multireligiösa guider som själva 
tillhör våra olika världsreligioner.
Arrangör: Sensus studieförbund 

 måndag 14.00–14.30 foajen
Rätt att rösta
Erfarenheter från SKL:s programarbete 
»Politisk delaktighet – en mänsklig rättighet 
och en förutsättning för demokrati«. Ett 
programarbete som fokuserade på hur 
kommuner och landsting kan arbeta för att 
öka valdeltagandet. Dessutom – hur gick det 
– ökade valdeltagandet i valet 2010?
Medverkande: Lars Persson, vice ordf. i SKL:s 
beredning för demokratifrågor
Arrangör: SKL 

måndag 14.00–14.30   forum
Ordfronts demokratipris 2010 går till  
Ship to Gaza 
Vad har hänt sedan angreppet mot 
Frihetsflottan, vad har utredningar och 
polisanmälningar lett till och har händelserna 
ändrat Ship to Gazas arbete för regionen? 
Medverkande: Mattias Gardell, professor i 
religionshistoria och deltagare på Ship to 
Gaza  
Arrangör: Föreningen Ordfront

 måndag 14.30–15.00 forum
Mat, en mänsklig rättighet!
Vad betyder det nya tilläggsprotokollet till 
ESK-konventionen för alla människors rätt 
till mat? Konventionen om de ekonomiska, 
sociala och kulturella mänskliga rättigheterna 
har funnits länge. Trots det svälter över en 
miljard människor utan att deras regeringar 
hittills har ställts till svars.
Medverkande: Lena Klevenås, ordförande och 
Anita Klum, vice ordförande i FIAN Sverige
Arrangör: FIAN i Sverige

 måndag 15.00–15.30 foajen
Diskriminering som en följd av islamofobi
Byrån för Lika Rättigheter i Kista har tagit fram 
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en interaktiv och webbaserad verktygslåda 
mot rasism och islamofobi som kan 
användas både av organisationer och i skolor. 
Testa verktygen och diskutera islamofobi!
Medverkande: Elvir Gigovic, 
verksamhetsansvarig Byrån för Lika 
Rättigheter i Kista
Arrangör: AGERA– utan att diskriminera/
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

 måndag 15.00–15.30   forum
En fungerande toalett – en mänsklig rättighet?
Smutsigt vatten är den näst största 
dödsorsaken bland barn i världen. FN: s 
oberoende expert för vatten och sanitet 
fokuserar på att stärka just sanitet som en 
egen rättighet. Vad kan göras i praktiken?  Att 
installera ekologiska latriner eller liknande 
skulle vara ett stort steg framåt. 
Medverkande: Ann-Mari Karlsson, 
projektledare, Swedish Water House och 
Cecilia Rubens, SEI
Arrangör: Swedish Water House och 
Stockholm Environment Institute, SEI

 måndag 15.30–16.00   forum
Tolkars erfarenhet av kulturkrockar 
Hur kan vi skapa positiva kulturmöten och 
motverka kulturkrockar?

Att möta människor med en annan etnisk 
eller kulturell bakgrund än den egna, att möta 
andra mentaliteter och oskrivna regler hör till 
vardagen för många, i arbetslivet och på friti-
den. Mötet är inte alltid okomplicerat och den 
första tiden i ett nytt land har stor betydelse.
Medverkande: Caroline Balkstedt
Arrangör: Örebro läns landsting

 måndag 16.30–17.00   forum
FIAN:s fallarbete för rätten till mat
FIAN, Food First Information and Action 
Network, är en global MR-organisation 
som arbetar med fall för att informera om 
kränkningar av den mänskliga rätten att få 
försörja sig i värdighet. I Ecuador arbetar FIAN 
tillsammans med människor vars rätt till mat 
har kränkts för att ställa de ecuadorianska 
myndigheterna till svars.
Medverkande: Katarina Wahlberg, 
kanslisamordnare FIAN Sverige och en 
representant från en av FIAN:s lokalgrupper 
som arbetar med fall i Ecuador.
Arrangör: FIAN i Sverige

 tisdag 10.30–11.00   forum
Bortom stat och näringsliv – var finns 
frirummet för kunskapsutveckling?
»Akademisk lärofrihet« – frihet från stat 
och näringsliv – på universiteten och 
folkbildningens »fri- och frivillighet« är två 
klassiska uttryck för vad som är nödvändigt 
för kunskapsutveckling. Lever dessa 
frihetstraditioner idag i Sverige?
Medverkande: Bernt Gustavsson, professor i 

pedagogik och demokrati, Örebro universitet
Arrangör: Forskarsskolan Demokratins villkor, 
HUMUS vid Örebro universitet

 tisdag 11.00–11.30   forum
Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD)
Sverige ratificerade konventionen om 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning i januari 2009. Nu är det dags för 
regeringen att för första gången rapportera till 
övervakningskommittén. Seminariet kommer 
i huvudsak att handla om processen att ta 
fram rapporten till kommittén.
Medverkande: Eva Lisskar-Dahlgren, kansliråd, 
Socialdepartementet 
Arrangör: Socialdepartementet

 tisdag 12.00–12.30   forum
Den besvärliga religionen 
Övertygelsernas roll och sekulär 
biståndspolitik.
Medverkande: Doktorand Niklas Holmefur, 
Uppsala universitet, Örebro Teologiska 
Högskola
Arrangör: Örebro Teologiska Högskola

 tisdag 12.30–13.00   forum
Världens kvinnor i Örebro
En kort presentation om hur kvinnokraft kan 
förena och förändra.

Om interkulturellt nätverk i Örebro
Medverkande: Brittinger Öhrenius, 
projektledare för Interkulturellt nätverk, 
UNIFEM Örebro

 tisdag 13.00–13.30   forum
Kosovos romer – brickor i politiskt spel
Romernas situation i Kosovo är en skam 
för Europa. Vilka mänskliga rättigheter finns 
för dem och vem tar vara på dem? Vad gör 
Sverige? Hur ser biståndet ut?
Medverkande: Moderator Mats Sundgren
Arrangör: Sida

  tisdag 13.30–14.00   forum
Beijing+15
För 15 år sedan kom Beijing Platform for 
Action till, ett av de viktigaste dokumenten 
om kvinnors rättigheter. Vad har hänt sedan 
dess? Sveriges kvinnolobby m fl har skrivit 
en skuggrapport till regeringens rapport. Har 
Sverige levt upp till de krav som ställdes? 
Arrangör: Sveriges kvinnolobby 

 tisdag 14.00–14.30 forum
AGERA – utan att diskriminera
Presentation av en handbok för föreningar 
som vill arbeta för att motverka och förebygga 
diskriminering.
Medverkande: Lina Gidlund, projektledare för 
EU-projektet AGERA – utan att diskriminera
Arrangör: AGERA – utan att diskriminera

biografen roxy är en kommunal 
biograf i örebro med en lång historia. 
redan 1913 invigdes biografen, 
som då gick under namnet röda 
kvarn, och som premiärfilm visades 
enrico guazzonis »Quo vadis?«, 
ackompanjerad av pianospel.
idag är roxy en populär institution 
i örebros kulturliv som inte bara 
visar film som annars inte skulle 
dykt upp på biograferna, utan också 
temaveckor, senior- och skolbio. 
passa på att besöka roxy under mr-
dagarna!
filmer som visas är:
Burma VJ 
soraya M
the Kuchus of Uganda – gratis för 
mr-dagarnas besökare
regi: mathilda piehl 
tid: 45 min
arrangör: rfSl och bio roxy
mer info på www.mrdagarna.se

mr på film  
– samarbete med bio roxy

tyst teater är en professionell 
ensemble som sedan 1977 är en 
del av riksteatern. tyst teater har 
sedan starten oavbrutet främjat 
teckenspråket som scenspråk och 
erkännandet av dövas kultur. genom 
ett rikt utbud av teater, seminarier och 
workshops vill tyst teater överraska, 
utmana och engagera sin publik. 
tyst teater spelar för alla åldrar 
och för både döva och hörande. 
tyst teater samarbetar med dövas 
och hörselskadades organisationer 
och driver aktivt konstnärliga och 
politiska diskussioner med publiken 
och omvärlden. missa inte deras 
framträdande måndagen den 15 
november, kl 15.30–17.00 i lokalen 
tunnbindaren m33.

tySt teater



tisdag 10.30–11.00   foajen
Genusforskning och mänskliga rättigheter
Genusperspektivet har stor relevans i frågor 
som rör mänskliga rättigheter. Ta del av 
aktuella projekt inom genusforskning!
Arrangör: Nationella sekretariatet för 
genusforskning, Göteborgs universitet

 tisdag 14.30–15.00   forum
Svenska regeringar och tortyrkonventionen
Göran Perssons regering flög med CIA-plan 
ut två personer till tortyr i egyptiska fängelser. 
Följden blev mänskligt lidande för offren 
och deras familjer – och en politisk varböld 
som inte är utläkt. Ett samtal om Sveriges 
bristande respekt för mänskliga rättigheter. 
Medverkande: Anna Wigenmark, ordförande 
för Föreningen Ordfront och Leif Ericsson, 
MR-dagarna
Arrangör: Föreningen Ordfront
 

 

www.omanskligt.se
(O)mänskligt berättar om en tid då rasbiologiska idéer växte 
sig starka i Sverige. En tid då människor sorterades bort och 
utsattes för övergrepp. Vad kan vi lära av historien?  
Hur sorterar vi människor idag?

Utställningen (O)mänskligt är en samproduktion mellan  
Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.

Debattera Afrikafrågor on-line 
 

NAI Forum är ett diskussionsforum med fokus på 
sam hälls utvecklingen i Afrika och de nordiska länder-
nas Afrikapolitik. Vår målgrupp är politiker, forskare, 
biståndspersonal, fria debattörer och andra som  
arbetar med policyutformning. För att läsa eller skriva 
debattinlägg besök  www.nai.uu.se/forum.

 

Open access
Alla vetenskapliga publikationer som ges ut av 
NAI är fritt tillgängliga i fulltext för alla. Över 430 
av institutets publikationer kan idag laddas ner 
gratis. Nyare titlar kan även köpas för ett pris som 
täcker tryckkostnaden. 
Besök www.nai.uu.se/publications/open-access. 

African Engagements: On whose terms? 
European Conference on African Studies, Uppsala 15–18 June 2011

Besök www.nai.uu.se/ecas-4
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Sal
platser

invigning

Thomas Hammar-
berg: 
Från stora ord till 
lokal handling
      
    m1

paus

tortyr –
överlevandes 
rättigheter och 
statens 
skyldigheter

m2lunch

bör barnets rätt 
bli svensk lag?

m15

kaffepaus

lokala myndig-
heters ansvar 
för mänskliga 
rättigheter.
Vilka är knäckfrå-
gorna?

m28

paus

mr-galan

vad den andra 
handen gör – 
vem granskar 
statens politik 
för utveckling?

m3

lunch

per anger -priset
Prisutdelning följd 
av seminarium om 
civilkurage.

m16

kaffepaus

måste klima-
rörelsen tänka 
om?

m29

mahnaz  
afkhami:
Leading to action 
– women and the 
politics of partici-
pation.              m41

Seven

m42

paus

kommuners 
framgångsrika 
arbete med 
mänskliga  
rättigheter 

m4

lunch

afghanistan: 
kan demokrati 
införas utifrån?

m17

att se  
människan

m30

kan min kom-
mun bli en mil-
leniekommun?

m5

lunch

lokal demokrati 
under svåra om-
ständigheter

m18

interkulturell 
och interreligiös 
dialog. 
Att mötas över 
gränserna

m31

vad har vi lärt 
oss om/av de 
apatiska flyk-
tingbarnen?

m6

lunch

en annan värld 
är möjlig

m19

vad är reko 
reklam?
En diskussion om 
könsdiskrimine-
rande reklam

m32

den mångtydi-
ga intoleransen 

m7

lunch

klarar fn att 
granska mänsk-
liga rättigheter?

m20

tyst teater

m33

inga papper – 
ingen vård?

m8

lunch 

demokrati-
sering och 
kunskap

m21

barnets bästa i 
asylprocessen

m34

kongressen
1500

h. b-teatern
588

Club 700
600

Studion
196

handskmak.
178

tunnbind.
100

teatercaféet
100

mr-dagarna 2009 måndag 15 november
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näbben
53
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örebro –  
europas  
teckenspråks-
huvudstad 

m9

lunch

att förverkliga 
likabehandling i 
skolan 
– utmaningar och 
möjligheter

m22

rättighets-
baserat  
bistånd

Workshop

m35

agera mot dis-
kriminering – att 
motverka och 
förebygga

Workshop

m10

lunch

Svenska folkrö-
relser i andra 
länder?

m23

gud och 
utvecklings-
samarbetet

m36

dialogcafé – 
flyktingars syn 
på mänskliga 
rättigheter och 
demokrati

m11

lunch

våld i religio-
nens namn

m24

Skyldighet att 
skydda
– att värna 
mänsklig säkerhet i 
konfliktområden

m37

vad är utbild-
ning i mänsk-
liga rättigheter 
till för?

m12

lunch

rättvis elek-
tronik - är det 
möjligt?

m25

gör barnets rätt 
till lag

Workshop

m38

Workshop om 
barnkonventio-
nen 

m13

lunch

Större risk att 
bli fattig om du 
är hbt

m26

jaS-affären i 
Sydafrika

m39

mod 
– workshop om 
mångfald och 
dialog

Workshop

m14

lunch

människor  
på flykt

m27

grundkurs  
om mänskliga 
rättigheter

m40

huvudtalare

Civil  -
samhällets roll

Civilkurage

förverkliga mr 
lokalt

barnets  
rättigheter

bas

ny syn på 
mänskliga  
rättigheter

antidiskrimine-
ring

kvinnors  
rättigheter

kultur

krig och  
konflikt

afrikas horn
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Catherine 
odora hoppers
huvudtal
asma jahangir
huvudtal                     

t43

paus

mänskliga  
rättigheter i 
gaza

t44

lunch

hur ska mr-
arbetet bedri-
vas i framtiden i 
Sverige?

t57

kaffepaus

avslutning.
Augustine John: 
Promoting Equity 
and Human Rights 
and Combating 
Discrimination

musik: vox 
amabilis

Slut

paus

kan alla visa 
civilkurage?

t45

lunch

lena josefsson 
och kompani 
raande-vo

t58

kaffepaus

paus

behövs en sär-
skild mr-institu-
tion i Sverige?

hur ska mr-
konventionerna 
bli svensk lag? 

t46

lunch

mänskliga 
rättigheter – 
funktionshin-
derfrågor och 
kommunens 
ansvar

t59

kaffepaus

paus

orionteatern. 
En föreläsning i 
entreprenörskap.

t47

lunch

förändringsar-
bete i samver-
kan. mahnaz 
afkhami

t60

kaffepaus

paus

fn:s konvention 
om barnets rät-
tigheter – själv-
klar i Sverige?

t48

lunch

varför finska? 
– »de kan ju 
svenska!«

t61

kaffepaus

paus

prostitution  
och människo-
handel 

t49

lunch

heder och sam-
vete?

t62

kaffepaus

paus

hur kan jäm-
ställdhet få 
genomslag i 
verksamheten?

  t50

lunch 

Svenska före-
tags ansvar 
för statliga 
övergrepp

t63

kaffepaus

kongressen
1500

h. b-teatern
588

Club 700
600

Studion
196

handskmak.
178

tunnbind.
100

teatercaféet
100
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bryggaren
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mältaren
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Skomakaren
62

näbben
53

nålmakaren
28

grundlägg.
33

paus

farlig förenkling 

t51

lunch

barns rätt till 
andlig utveck-
ling 

t64

kaffepaus

paus

individual 
expression and 
human rights 

augustine john

t52

lunch

hur kan mr-för-
svararna stöttas 
i sitt arbete?

t65

kaffepaus

paus

Sannings- och 
försoningskom-
mission för 
romer?

t53

lunch

»Spela roll«

t66

kaffepaus

paus

utbildning är en 
mänsklig rät-
tighet. men är 
det föräldrarnas 
eller barnets 
rätt?

t54

lunch

kampen om 
naturresurserna 
– investeringar 
eller rättighe-
ter?

t67

kaffepaus

paus

Workshop om 
kvinnokonven-
tionen 

t55

lunch

mänskliga 
rättigheter i 
hallsberg – hur 
då?

t68

kaffepaus

paus

Stärkta rättighe-
ter för kvinnor 
minskar befolk-
ningsökningen 

t56

lunch

rättighetsbase-
rade arbetssätt

t69

kaffepaus

huvudtalare

Civil  -
samhällets roll

Civilkurage

förverkliga mr 
lokalt

barnets  
rättigheter

bas

ny syn på 
mänskliga  
rättigheter

antidiskrimine-
ring

kvinnors  
rättigheter

kultur

krig och  
konflikt

afrikas horn



Det är aldrig för sent att plocka fram sina ideal. Världen skriker efter 

civila experter som kan hantera konflikter och bygga upp raserade 

stater. Med lämplig bakgrund och rätt inställning kan du göra skillnad.

Gå in på www.folkebernadotteacademy.se och läs mer om våra 

internationella uppdrag. 

Folke Bernadotteakademin är en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att stärka och utveckla den svenska och internationella förmågan inom området internationell konflikt- och krishantering. 
Våra kontor ligger på Sandö och i Stockholm.

Ibland fungerar  
elektriciteten flera 
timmar i sträck på 
de kontor vi söker 
experter till.



hela världen
+

raoul Wallenberg inst



var oCh nÄr?
15–16 november i Conventum, örebro.

mat oCh dryCk
anmäl dig till mr-galan och lunch i Conven-
tum i samband med att du anmäler dig. 

boende
i örebro finns många övernattningsmöjlig-
heter. Se www.mrdagarna.se för mer infor-
mation och rabattkod.

tillgÄnglighet
hela lokalen är anpassad för rullstolsburna. 
i delar av lokalen finns t-slinga. teckentolk-
ning sker av de seminarier som är marke-
rade med xx

media
vill du rapportera från mr-dagarna? kon-
takta caroline.matsson@mrdagarna.se för 
ackreditering och vidare information.

arrangörer: 

arrangörer: 
demokratiakademin, diakonia, fonden för 
mänskliga rättigheter, föreningen ordfront, 
institutionen för globala studier vid göte-
borgs universitet, raoul Wallenberg institu-
tet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan 
och Svenska röda korset. 
medarrangör: agera utan att diskriminera/
Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Skl
med stöd av: folke bernadotteakademin, 
Sida och ud. 
värd: örebro kommun, örebro 2010 samt 
humuS, akademin för humaniora, utbild-
ning och Samhällskunskap vid örebro 
universitet.

organiSation
leif ericsson, chef
anki Wetterhall, projektledare
Caroline matsson, projektledare
volontäransvarig, lotta johansson
arbetsgrupp örebro: britt norberg, Svenska kyrkan, 
lasse Stenström, Svenska kyrkan, roger Svensson, 
Svenska röda korset, annika Söderman, Sensus
redaktör programtidning: Caroline matsson
form: eva jais
tryck: vlt grafiska
adress: mr-dagarna, föreningen ordfront,  
box 17506, 118 91 Stockholm

deltagaravgifter
2 dagar
deltagare från myndigheter/företag:  
1.950 kr
privatpersoner och deltagare från ideella 
organisationer: 950 kr
Studerande, pensionärer, arbetslösa: 290 kr
Skolklasser (bokas klassvis) per elev: 200 kr
1 dag
deltagare från myndigheter/företag:  
1.400 kr
privatpersoner och deltagare från ideella 
organisationer: 750 kr
Studerande, pensionärer, arbetslösa: 190 kr 
Skolklasser (bokas klassvis) per elev: 150 kr
utställningshallen: fri entré

anmälan sker på www.mrdagarna.se
för anmälan av grupper: kontakta mr-
dagarnas kansli för rabatt.

information
Sista anmälnings -dag 5  november

arziv Suhak – en av artisterna du hör under 
mr-galan. 

missa inte att anmäla dig till mr-galan kvällen den 15 november!

med Stöd av: 


