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19. Så här läser du schemat

22. konferensschema Världskultur- 
museet 8 november

23. Program Världskulturmuseet  
8 november

24-27. konferensschema Svenska  
Mässan 9-10 november

28-39. Program Svenska Mässan  
9-10 november

40-41. Utställartorget. karta, tips till 
besökare och årets utställare.

44. Praktisk information

Vad är Mänskliga  
Rättighetsdagarna?
MäNSkLIgA RäTTIgheTSdAgARNA är ett icke-vinstdrivande sam-
verkansprojekt som har vuxit till en central institution för alla 
som arbetar med och intresserar sig för mänskliga rättigheter. 
Här möts forskare, studenter, tjänstemän, aktivister, politiker 
och ideellt engagerade. Konferensen har funnits sedan år 2000 
och är Nordens största i sitt slag. Den äger rum årligen i olika 
städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i 
Sverige och internationellt. 

År 2015 står elva organisationer som arrangörer av Mänskliga 
Rättighetsdagarna: DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för 
mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen Ordfront, Ibn 
Rushd Studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds 
universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Sveriges 
Kvinnolobby.  

Mänskliga Rättighets-
dagarna syftar till att:
* Bredda och fördjupa det offentliga samtalet
* Lyfta de mänskliga rättigheterna högre upp på 

den politiska dagordningen
* Utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer 

och de myndigheter som har ett särskilt ansvar för 
mänskliga rättigheter

* erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämp-
ning av de mänskliga rättigheterna

* Lyfta fram utmaningar inom mänskliga 
rättighetsområdet

* Möjliggöra skapandet av nätverk

MäNSkLIgA RäTTIgheTSdAgARNA 2015

Anna Wigenmark är ordförande i föreningen 
Ordfront som är ekonomisk och juridisk värd 
för Mänskliga Rättighetsdagarna.

anna Wigenmark:

4-5. Årets tema: Tillsammans mot rasism. 
det är dags att agera tillsammans mot 
rasism och diskriminering och för alla 
människors lika värde. Årets konferens 
äger rum den 9-10 november på Svens-
ka Mässan i göteborg.

7. Punk, teater och motstånd. I Teater 
Smuts pjäs undersöks fascistiska och 
rasistiska yttringar i dagens europa.  

8. Präglad av apartheid. den sydafrikan-
ska domaren Navi Pillay har arbetat för 
människors lika värde under större delen 
av sitt liv.

9. Tankar om rasism. Vad innebär begrep-
pet rasism? hur märks nationalistiska 
strömningar i Sverige? hör vad Samson 
Beshir, elena Namli, godwyll Osei-Amo-
ako och Alexandra Pascalidou har att 
säga. 

11. Porträtt av en älskad barnboksför-
fattare. Nu kommer filmen om katitzis 
skapare, katarina Taikon, som i hela sitt 
liv arbetade för romernas mänskliga 
rättigheter.

12-13. hur bemöter vi rasism i klass-
rummet? Skolan har en viktig roll för att 
motarbeta kränkningar och hat. Många 
av årets seminarier riktar sig till lärare. 

15. Plats för flickan. Ung och kvinna – det 
är faktorer som ofta begränsar flickors 
möjligheter och det vill flickaplattfor-
men ändra på.  

17. Skicka staten på kurs. Offentligt an-
ställda ställs ofta inför situationer där 
olika lagar eller principer står emot var-
andra. Nu utbildar Uppsala universitet 
statsanställda i mänskliga rättigheter.

21. gratisdag på Världskulturmuseet. 
Söndag den 8 november är det fri entré 
till hela programmet när Mänskliga Rät-
tighetsdagarna intar Världskulturmuseet. 
gå på interkulturell promenad, lyssna på 
föreläsningar och Musiker Mot Rasism.

43. Mediernas muslimer. När muslimer 
förekommer i medier innehåller rappor-
teringen ofta negativa stereotyper. detta 
bidrar till diskriminering, menar diskrimi-
neringsombudsmannen.  
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av. Att skriva en inledande text, några 
välkomnande tankar inför årets Mänsk-
liga Rättighetsdagar. Lätt, därför att 
temat för årets dagar rör den allra mest 
grundläggande MR-rättsliga principen; 
rätten att inte utsättas för diskrimine-
ring, baserat på uppfattningen om alla 
människors lika värde och rättigheter. 
Naturligt, därför att förståelsen om det 
universella förbudet mot rasdiskrimine-
ring är basen för allt rättighetsarbete.

Men den text som du läser nu har 
föregåtts av en lång rad ofullständiga 
idéer och utkast. Alla till slut för preten-
tiösa, förutsägbara eller sentimentala 
för att tryckas. Jag började skriva om 
den internationella rasdiskriminerings-
konventionens historia.  Jag funderade 
länge på att skriva om begreppet rasism 
och dess ursprung. Men många andra 
vet betydligt mer än jag om rasismens 
historia. 

Det jag egentligen skulle vilja för-
medla i en text till årets Mänskliga 
Rättighetsdagar  är att vi alla måste ta 
ställning mot rasismen och för allas lika 
värde och rättigheter. Det är också vad 
rubriken till årets konferens förmedlar 
»Tillsammans mot rasism«. Enkelt att 
ställa sig bakom, eller hur? Men skri-
vandet har också fått mig att granska 
min egen roll, mitt eget språkbruk, 
mina egna fördomar, min förmåga att 
se bortom min egen gynnade plats i 
tillvaron. Borde inte en rasifierad per-
son ta min uppgift istället? Kan jag, som 
vit svensk kvinna överhuvudtaget ta 
plats i den här debatten och om jag nu 
ska det – hur ska jag göra så att jag inte 
förstärker eller upprätthåller fördomar 
och rasism? Så jag tänker att jag tar lite 
hjälp. 

Under sommaren delade jag en tänk-
värd text på Facebook skriven av debat-
tören och skribenten John Metta från 
USA: »Why I am no longer talking with 
white people about race«. Den riktar sig 
till liberala amerikaner som »gör gott« 
och inte upplever sig som fördomsfulla 
men som inte heller ser rasismen om-
kring sig. 

Metta menar att alla afroamerikaner 
talar och tänker om sig som »vi« eller 
»svarta människor«, »eftersom vi lever i 
ett samhälle där de politiska och sociala 
strukturerna interagerar med oss som 
svarta människor.« När en svart man 
skjuts av polisen i en delstat hundratals 
mil bort tänker en afroamerikan att 
»det kunde ha varit jag«, menar Metta. 
Svarta (eller för den delen mexikaner, 
muslimer) upplevs som »de andra« »då-
liga« medan vita i grunden alltid är de 
normala, de »goda«. Det spelar ingen 
roll att de flesta seriemördare i USA är 
vita eller att rasistiska organisationer 
växer och frodas – brott som begås av 
vita är ändå alltid individuella, aldrig 
beroende av kollektivet, menar han.   

Det är inte svårt att föra över de tan-
karna på Europa, Sverige eller vilket an-
nat land som helst där det genetiska ur-
sprunget ger fördelarna och företrädet. 
Muslimer i Europa och Sverige tvingas 
ständigt att ta kollektivt avstånd från 
Islamiska statens övervåld i Syrien och 
Irak, afrosvenskar har under senare år 
utsatts för så mycket hatbrott på offent-
liga platser att skolan, arbetsplatsen, 
butiker och restauranger blivit hotfulla 
miljöer för dem att vistas i. Judiska för-
äldrar vågar nästan inte längre skicka 
sina barn till skolan på grund av antise-
mitiska hot och angrepp och såväl mos-
kéer och synagogor har satts i brand. 
Våldet når också de EU-migranter som 
utnyttjar sin rätt att röra sig fritt men 
som tvingas tigga till sin försörjning. De 

sparkas och spottas på och deras enkla 
bostäder rivs eller bränns ner. Parallellt 
med övervåldet, avhumaniseringen och 
demoniseringen (aldrig tidigare har så 
många anmälningar om hatbrott nått 
polisen som under 2014 och mörkerta-
let beräknas vara väldigt stort) får rasis-
tiska politiska idéer allt större fotfäste i 
såväl Sverige som i Europa. 

Alla vita amerikaner är delaktiga i 
den pågående rasismen eftersom de 
drar direkt nytta av den, menar John 
Metta. Det är bara om de vita tar ställ-
ning mot rasismen, att till och med 
liberalerna erkänner att de är privilegie-
rade på grund av den, som den går att 
bekämpa menar han. Så han har börjat 

prata om ras med vita amerikaner igen. 
Även om det sårar deras känslor. 

Vi är många som förfasas över den 
pågående utvecklingen i Sverige och Eu-
ropa. Men vi letar också ofta efter orsa-
ker till den ökande rasismen hos andra, 
hos politiska partier, enskilda individer. 
Vi ser våldet, övergreppen, excesserna. 
Men hur bra är vi som tillhör majori-
tetsbefolkningen på att se vår egen roll 
i utvecklingen? Vill vi se en förändring 
om det exempelvis skulle innebära att 
vi inte automatiskt gynnas positivt på 
samma sätt som tidigare? Klarar vi av 
att se vardagsrasismen där den visar sig 
i vårt dagliga liv och vågar vi protestera 
mot den lika självklart som när vi höjer 
rösten mot kränkande reklam i tunnel-
banan? Med lite hjälp och vägledning 
från dem som utsätts för rasism, måste 
det gå. I alla fall om vi som säger att vi 
vill se en förändring också ska bli en del 
av den.
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MOT kRäNkANde RekLAM I 
TUNNeLBANAN?

dAgS ATT TA STäLLNINg MOT RASISM
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Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt. Det är årets tema på Mänskliga  
rättighetsdagarna som äger rum den 9-10 november på Svenska Mässan i göteborg.

deT äR 50 ÅR SedAN konventionen om 
avskaffande av alla former av rasdiskri-
minering antogs av FN. Men trots det 
existerar rasismen i alla delar av sam-
hället och manifesterar sig på olika sätt. 
Idag tar fascistiska och rasistiska partier 
plats i parlamentariska församlingar i 
Sverige, Europa och världen. Samtidigt 
intensifieras motståndet och kraven på 
ett samhälle där allas rättigheter res-
pekteras. 

Varför ökar den organiserade rasis-
men nu och hur påverkar det förverkli-
gandet av de mänskliga rättigheterna? 
Hur organiserar vi oss mot dessa krafter 
och vilka positiva exempel kan vi ta lär-
dom av? Hur kan ett rättighetsperspek-
tiv användas för att motverka rasism 
och diskriminering i vår vardag?

– Under årets konferens kommer vi 
att granska rasismen och den struktu-
rella diskrimineringen, både i Sverige 
och globalt. Det är dags att agera till-
sammans mot rasism och diskrimine-
ring och för alla människors lika värde, 
säger Malin Slätis, projektledare.

Ett viktigt programspår blir vilka 
metoder som används för att mobilisera 
motstånd mot rasism, ett annat hur 
språk, symboler och bilder används för 
att inkludera eller exkludera männis-
kor. Flera seminarier kommer också att 
kretsa kring vilka skyldigheter samhäl-
let har när det gäller förverkligandet av 
rättigheter.

Beslutet om årets tema togs under 
2014 och huvudarrangörerna bakom 
Mänskliga Rättighetsdagarna har träf-
fats regelbundet för att diskutera vilka 
ämnen och perspektiv som är angeläg-
na att få med i årets program. 

– Det är viktigt att vi talar om rasism 
men också hur vi talar om rasism. Även 
om varje arrangör ansvarar för sina 
egna programpunkter så har vi upp-
märksammat arrangörerna på att det är 
viktigt att tala med och inte enbart om 
de som utsätts för rasism eller struktu-
rell diskriminering samt att se över re-
presentationen bland paneldeltagarna, 
säger Malin Slätis.

Kansliet har även rannsakat sin egen 
representation när det gäller årets 
tema.

– Vi är medvetna om att vi som ar-
betar här inte är ett tvärsnitt av hur 
Sverige ser ut i dag och därför har vi 
bjudit in olika personer och grupper 
som rådgivare under arbetet för att få 
in fler perspektiv och röster, säger Ma-
lin Slätis.

Huvudarrangörerna har även reflek-
terat över vilka ord och begrepp som 
används när programmet ska beskrivas. 

– Vi försöker att inte använda begrep-
pen tolerans och främlingsfientlighet 
utan eftersträvar istället att tala om 
rasism och diskriminering. Ordet »to-
lerans« bär på en maktordning mellan 
den som tolererar och den som ska tole-

reras och »främlingsfientlighet« riskerar 
att reproducera och cementera idén om 
att delar av den svenska befolkningen 
är främlingar. Vi tror på att lägga fokus 
på de diskriminerande strukturer och 
handlingar som leder till att personer 
utsätts för rasism istället för på attity-
der, säger Malin Slätis. 

Mänskliga Rättighetsdagarnas ar-
rangörsgrupp har i år vuxit till elva 
organisationer och alla deltar med olika 
seminarier på konferensen i Göteborg. 
Annika Andersson, rådgivare för de-
mokrati och mänskliga rättigheter på 
Diakonia, tycker att en utmaning med 
årets tema är att tillämpa rättighetsper-
spektivet fullt ut.   

– Vi får jobba på att påminna oss om 
detta. Och vilka ord ska vi använda? Det 
var en intressant diskussion! Detta med 
makt är ett avgörande tema, vem sätter 
agendan? Vems berättelse hörs? Allt 
detta ska bli spännande att diskutera 
och lära mer om, säger Annika Anders-
son. 

Forum Syd, som är en plattform för 
över 150 organisationer som aktivt arbe-
tar för en mer rättvis och hållbar värld, 
kommer att delta med flera seminarier.

– Just nu ser vi ett tydligt och stort 
värde av att vi är många organisatio-
ner som går samman och tillsammans 
markerar att rasism och diskriminering 
strider mot grundläggande, universella 
mänskliga rättigheter. Vi vet att vi till-

sammans är en stark kraft och att vårt 
arbete gör skillnad. Detta är viktigt när 
rasism och strukturell diskriminering 
breder ut sig, inte minst i Europa och i 
andra delar av världen, säger Lina Gam-
ble, handläggare på Forum Syd.

DemokratiAkademin kommer i ett 
av sina seminarier att lyfta fram vilket 
ansvar skolan har när det gäller att 
motverka rasism. Det finns mycket som 
lärare kan och bör göra:

– Antirasistiskt arbete kräver tid, mod 
och tålamod. När du bemöter fördomar 
och rasistiska uttalanden i klassrum-
met: lyssna och bemöt med respekt men 
var tydlig med var du står. Det finns en 
rädsla i skolvärlden för att ta i de här 
frågorna. Vi säger: Var inte rädd. Sko-
lan är inte en värdeneutral plats. Den 
som jobbar med barn och unga har i 
sina styrdokument inte bara stöd utan 
även en skyldighet att stå upp för alla 
människors lika värde, och att inte låta 
rasistiska uttalanden stå oemotsagda, 
säger Anette Pettersson, chef för Demo-
kratiAkademin.

Med seminariet »Brytiga böcker« vill 
Sensus studieförbund visa hur det går 
att använda litteraturen som ett red-
skap för att motverka diskriminering 
bland barn och unga. Det handlar om 
att bryta normer och lyfta mänsklig 
mångfald.

– Under Mänskliga Rättighetsdagarna 
kombinerar vi normkritisk teori och pe-
dagogisk praktik, och låter deltagarna 
pröva metoder från projektet, säger Ma-
rie Lennerhed, verksamhetsutvecklare 
på Sensus studieförbund.

Raoul Wallenberg Institutet kom-
mer att lyfta frågor som rör diasporan 
i ett seminarium. Här handlar det om 
de utmaningar som människor med 
afrikanska rötter och den afrikanska 
diasporan möter i Colombia, Sverige 
och Turkiet.

– Den gemensamma nämnaren för 
dessa olika grupper kan identifieras 

med en situation av utsatthet, struktu-
rell diskriminering och brist på delak-
tighet och synlighet i offentligheten, 
säger Alejandro Fuentes på Raoul Wal-
lenberg Institutet.

Ibn Rushd studieförbund, som samar-
betar med muslimska föreningar i hela 
Sverige, kommer att diskutera konse-
kvenserna av antiterrorlagstiftningen 
efter den 11 september 2001.  

– Vi vill backa bandet och utvärdera 
Kriget mot terrorismen. Vi vill också se 
vad kampen mot terrorismen har inne-
burit för människornas demokratiska 
fri- och rättigheter och hur man kan 
tillämpa en terrorlagstiftning utan att 
den pekar ut och stigmatiserar svenska 
muslimer, säger Rashid Musa från Ibn 
Rushd.

Fonden för mänskliga rättigheter har 
genomfört granskningen »Har Sveriges 
romer fått upprättelse?« som kommer 
att presenteras på Mänskliga Rättighets-
dagarna.  

– Den visar att en del har gjorts för 
att ta itu med diskriminering och 
kränkningar men att mycket fortfa-
rande återstår. Åtgärderna har ofta haft 
framåtblickande fokus, som den natio-
nella strategin för romsk inkludering, 
medan gottgörelse och upprättelse ofta 
fått stryka på foten. Att göra upp med 
historien av kränkningar är viktig efter-
som svenska romer även idag får utstå 
sviterna från historiska övergrepp. Med 
granskningen vill vi sätta ett tydligt 
människorättsperspektiv på frågan, 
säger Jenny Jansson Pearce, generalse-
kreterare på Fonden för mänskliga rät-
tigheter.

Den rasism som samerna i Sverige 
har utsatts för historiskt är något som 
Svenska kyrkan tar upp.  

– Vi undersöker varför det är så tyst i 
Sverige om vårt koloniala förflutna gen-
temot samerna. Utifrån prästen Michael 
Lapsleys erfarenheter av försoningsar-
bete i Sydafrika och hos urfolk i världen 

åreTS TeMa:
TILLSAMMANS MOT RASISM

samtalar vi om vägar till upprättelse av 
samer och en möjlig försoning i Sverige, 
säger Kaisa Huuva, handläggare för sa-
miskt kyrkoliv inom Svenska kyrkan.

För Sveriges Kvinnolobby är det vik-
tigt att synliggöra hur rasism och sexism 
samverkar. I sitt seminarium fokuserar 
de på frågan om surrogatmödraskap. 

– Det är vår tids viktigaste feminis-
tiska fråga. Förbud mot handel med 
människor och barn är grundläggande 
i deklarationen om mänskliga rättighe-
ter. Det känns särskilt viktigt att lyfta 
frågan när temat är rasism eftersom 
surrogatmödraskap hänger ihop med 
rasistiska och koloniala strukturer och 
föreställningar där ekonomiskt utsatta 
surrogatmödrar i fattigare länder ska 
ställa upp med sina kroppar för köpare 
från västvärlden, säger Clara Berglund, 
ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

Frågan om vem som får, bör och kan 
agera för att stoppa rasismen är något 
som Föreningen Ordfront vill prata om. 

– Kan alla agera mot rasism, även »vita 
svenska män«? Och om man är del av 
den majoritetsbefolkning som står för 
förtrycket, men vill ta avstånd och agera 
emot det – vad bör man tänka på? Det är 
några av de aspekter som vi kommer att 
diskutera. Vår utgångspunkt måste vara 
att agera mot rasism, men frågan är hur, 
säger Anna Wigenmark, ordförande i 
Föreningen Ordfront som är ekonomisk 
och juridisk värd för konferensen.

 
Mänskliga Rättighetsdagarna drivs helt 
utan vinstintresse och har sedan år 2000 
vuxit till en central institution för alla 
som arbetar med och intresserar sig för 
mänskliga rättigheter. Med konferensen 
hoppas arrangörerna kunna bidra till 
att utveckla tillämpningen av mänskliga 
rättigheter, både i Sverige och interna-
tionellt.   

Marie Lennerhed, verksamhets- 
utvecklare, Sensus studieförbund

Anette Pettersson, chef, 
demokratiAkademin

Lina gamble, handläggare,  
forum Syd

Rashid Musa,  Ibn 
Rushd studieförbund

jenny jansson Pearce, generalsekreterare,  
fonden för mänskliga rättigheter

clara Berglund, ordförande,  
Sveriges kvinnolobby

Malin Slätis, projektledare,  
Mänskliga Rättighetsdagarna
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»Vad skulle du säga om alla lyssnade?« 
Den frågan är utgångspunkten för den un-
dersökande föreställningen RÖST: against 
racism som sätts upp under Mänskliga 
Rättighetsdagarna. 

– Denna fråga utgör grunden för vårt ar-
bete och svaren gestaltar vi genom bland 
annat musik, text, tystnad, dans och film, 
säger Amanda Elsa Larsson. 

Tillsammans med Saga Björklund Jöns-
son har hon startat ett scenkonstprojekt 
som handlar om att ge röst åt människor 
som annars inte hörs i samhället. Föreställ-
ningen görs på uppdrag av Göteborgs 
Stadsmission och en viktig arbetsmetod är 
att fler människor ska få ta del av och vara 
en del av teatern. 

– Alla får vara med i RÖST. För att möjlig-
göra detta utvecklade vi »drop-in-meto-
den«. Vem som helst kan komma och gå 
som den vill under hela rep- och spelperio-
den. Vi välkomnar alla att medverka utifrån 
sina förutsättningar. Vissa vet inte om de 
är nyktra nästa vecka. Vissa vet inte om de 
måste jobba över varannan onsdag. Vissa 
vet inte ifall de får stanna kvar i Sverige när 
det är dags för premiär, säger Saga Björk-
lund Jönsson.

Föreställningen som görs för Mänskliga 
Rättighetsdagarna skapas under hösten 
och innehåller minst fem språk.  

– RÖST: against racism kommer bland 
annat att handla om hur vi tillsammans 
kan organisera oss mot rasism och hur vi 
genom möten kan skapa förståelse för 
varandra, säger Amanda Elsa Larsson.

Ett av svaren som gestaltas är: »Vi är alla 
människor under samma himmel, med föt-
terna på samma jord«. 

☛ RÖST: against racism
Tid: Tisdag 13.00– 14.00 g4
Idé, regi och musik: Saga Björklund Jönsson 
och amanda elsa larsson

 

röst mot rasism

Saga Björklund 
jönsson och 
Amanda elsa 
Larsson har gjort 
föreställningen 
RÖST: against 
racism.
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Med en nyskapande mix av talteater, debatt, punk och performance riktar Teater Smuts ljuset mot 
fascismens och rasismens utbredning.

PUNk SOM 
MOTSTÅNd
hur kan motbilder mot rasism se ut? Varför är det viktigt? I Teater Smuts 
pjäs undersöks fascistiska och rasistiska yttringar i dagens europa.

fÖReSTäLLNINgeN handlar om historiens 
upprepningar, hur fascistiska och rasis-
tiska yttringar ser ut idag och vilka mot-
bilder och strategier som behövs för att 
etablera nya värden. 

– Det är en berättelse om konsten 
som reaktion och motstånd mot krafter 
som hotar mänskliga rättigheter och ett 
demokratiskt, fredligt Europa. I pjäsen 
ifrågasätter vi normaliseringen av ra-
sism och fascism, vi tar upp hur en kan 
bli medveten om sina egna privilegier 
och hur motstånd kan se ut och varför 
motstånd är viktigt. Pjäsen ger också 
en historieförankrad nutidsorientering 
kring fascismens framfart genom Europa, 
säger SaraBeata Hagström, producent. 

I pjäsen spelar uppkäftig punk en 
viktig roll, både musikaliskt och som en 
symbol för en motståndsrörelse.

– Vi undersökte också ensemblens 
relation till denna ofta väldigt vita och 
manliga scen. Resultatet blev vår egen 
punk.

Teater Smuts har sedan 2005 pro-
ducerat scenkonst och olika typer av 
interaktiva evenemang präglade av en 
nyskapande mix av talteater, musik, 
fysisk teater och performance.  

– Scenkonstnärligt arbetar vi i en 
postdramatisk tradition med det som 
brukar kallas devising vilket gör vårt 
skapade material unikt och sprunget 
ur vår konstnärliga forskning och oss 
själva. Vi har ett politiskt intresse och 
strävar efter att undersöka, spegla och 
debattera vår samtid. Våra senaste 
föreställningar har handlat om ojäm-
ställdhet samt om fascism och andra 
odemokratiska rörelser, säger SaraBeata 
Hagström.

Föreställningen som sätts upp på 
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett 
utdrag ur pjäsen Teater Smuts startar 
punkband – motståndsstrategier i ett fascis-
tiskt Europa. Pjäsen hade premiär hösten 
2014 och nypremiär i mars 2015.    
 
☛ Teater Smuts startar punkband – 
motståndsstrategier i ett fascistiskt europa
Tid: Måndag 15.00-16.00 g4
På scen: Sara eriksson, Pär hagström, Sara-
Beata hagström, Misagh Sharifian, Samuel 
Sjunnesson, Paloma Winneth
Regi: kristina Wejstål 
dramaturgi: Maria Jansson gunnman
Musik: Pär hagström och SaraBeata hagström 
Teknik/Scenografi: oskar ekstrand
Producent: kristina eriksson och SaraBeata 
hagström

Rasismen granskas när Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras för 
andra gången i göteborg.

gÖTeBORg BLIR I ÅR en viktig plats 
för kampen mot rasismen. Årets tema 
på Mänskliga Rättighetsdagarna är 
brännande aktuellt. Rasismens utbred-
ning och organisering är ett hot mot 
förverkligandet av allas mänskliga rät-
tigheter och mot demokratin. Eva Hess-
man, stadsdirektör och ambassadör för 
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göte-
borgs stad, välkomnar konferensen. 

– Mänskliga rättigheter är en av grun-
derna för stadens arbete. Det är i verk-
samheterna som rättigheterna ska för-
verkligas. Mänskliga Rättighetsdagarna 
ger stadens medarbetare möjligheter 
till kunskapsinhämtning och samver-
kan med andra för att utveckla det arbe-
te som pågår i våra olika verksamheter. 
Tillsammans ska vi arbeta mot rasism 
och diskriminering, säger hon. 

Det blir andra gången som staden 
är med och arrangerar Mänskliga Rät-
tighetsdagarna. Förra gången ägde kon-
ferensen rum 2012 och blev då en av de 
mest välbesökta. Nu är det dags igen.

– Det är med stor glädje som vi väl-
komnar gäster från när och fjärran till 
årets konferens. Frågorna om mänsk-
liga rättigheter måste alltid stå högt på 
agendan eftersom vi varje dag behöver 
bli påminda om vikten av att debatten 
och dialogen som värnar de mänskliga 
fri- och rättigheterna aldrig får tystna, 
säger kommunalråd Maria Rydén (M). 

Flera seminarier kommer att kretsa 
kring vilka skyldigheter samhället har 
när det gäller förverkligandet av rät-
tigheter.

– Mänskliga rättigheter är vår vär-
degrund i Göteborgs stad. Att granska 
rasismen är en förutsättning för att vi 
kraftfullt ska kunna stoppa dessa ström-
ningar. Kampen mot rasismen kan vi 
vinna tillsammans genom att stå upp 
för de mänskliga rättigheterna, skydda 

– Vi har skiftat perspektiv från bara 
behov till att också se rättigheter. På 
tvångsvårdsavdelningen som arbetat 
i projektet innebär det rent konkret 
till exempel att de i stort sett helt upp-
hört med bältesläggningar. Vi är nog i 
projektgruppen rätt så överens om att 
vardagen inte blivit enklare med ett 
rättighetsbaserat arbetssätt men däre-
mot bättre, säger Anna Jacobsson på 
avdelning rättighet, Västra Götalands-
regionen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län medverkar bland annat med ett 
seminarium om att skapa rättvisa och 
socialt hållbara städer. Det handlar om 
skillnader i livsvillkor och strukturell 
diskriminering. Ett annat seminarium 
behandlar ungdomars uppväxtvillkor 
utifrån deras egna livsberättelser.

– Förhoppningen är att årets program 
bidrar till en större medvetenhet om 
rasism och strukturell diskriminering. 
Genom en djupare förståelse av diskri-
minerande strukturer har vi en större 
möjlighet att tillsammans bekämpa ra-
sismen på alla nivåer i samhället. Läns-
styrelsen arbetar för en ökad mobilise-
ring och samordning för gemensamma 
och effektivare insatser i länet, säger 
Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör, Läns-
styrelsen i Västra Götalands län.

TILLSAMMANS MOT RASISM 

- I gÖTeBORg
dem och föra dem vidare, säger Mariya 
Voyvodova, biträdande kommunalråd 
med särskilt ansvar för kultur, mänsk-
liga rättigheter och ungdomsfrågor (S).

Att Mänskliga Rättighetsdagarna 
kommer till Göteborg betyder mycket 
för staden, menar Andréa Selvén, plane-
ringsledare på enheten för mänskliga 
rättigheter och nationella minoriteter 
inom Göteborgs stad.

– Årets tema är högaktuellt, i en tid 
då rasismen breder ut sig behöver vi 
stärka arbetet för mänskliga rättighe-
ter. Konferensen sätter mänskliga rät-
tigheter på agendan och vi får möjlighet 
att reflektera över vårt arbete på ett sätt 
som kanske inte alltid hinns med i det 
dagliga arbetet. I grunden handlar det 
ju om att leverera de mänskliga rättig-
heterna för de vi är till för, stadens invå-
nare. Vi ser också fram emot möten med 
medborgarna, vi hoppas få återkoppling 
på vårt arbete så att vi kan utveckla och 
förbättra kvaliteten på vår verksamhet, 
säger hon.

Under konferensen arrangerar Göte-
borgs stad ett seminarium om romsk 
inkludering. Ett annat handlar om arbe-
tet med »Hela staden socialt hållbar«.

– Stadens verksamheter mobiliserar 
för att komma tillrätta med de skill-
nader i livsvillkor och hälsa som ökar 
sedan lång tid tillbaka. Mänskliga Rät-
tighetsdagarna ger möjlighet att belysa 
detta arbete utifrån flera olika perspek-
tiv, inte minst utifrån årets tema, säger 
Andréa Selvén. 

Inom Västra Götalandsregionen har 
det länge pågått ett arbete med hur en 
kan arbeta rättighetsbaserat i vardagen. 
I ett seminarium delar de med sig av 
erfarenheter, kunskaper och verktyg 
från ett pilotprojekt som bland annat 
har pågått inom Angereds Närsjukhus 
och Psykosvårdkedja Nordost.
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Präglad av 
aPartheid
den sydafrikanska domaren Navi Pillay, fN:s tidigare högkommissarie 
för mänskliga rättigheter, medverkar under Mänskliga Rättighetsda-
garna i göteborg. Uppvuxen i ett samhälle präglat av apartheid har 
hon arbetat för människors lika värde under större delen av sitt liv.   

UTÖVeR SIN POST som högkommissionär 
inom FN har Navi Pillay varit ordfö-
rande i Rwandatribunalen och domare 
i Internationella Brottmålsdomstolen 
i Haag (ICC). Hon har återkommande 
gjort tydliga ställningstaganden mot 
rasism. Under ett av sina sista tal som 
högkommissionär, i juni 2014 i Ge-
nève, uttryckte Pillay sin oro över den 
högerextrema utvecklingen i Europa 
och önskade utbildningskampanjer i 
mänskliga rättigheter för att motverka 
trenden.

– I dessa oroliga tider där vi över hela  
världen upplever en våg av rasistiska,  
religiösa och hatiska uttalanden samt  
våldshandlingar från extremistgrupper 
där många ifrågasätter människors lika 
värde, är dialog och eftertanke viktiga, 
säger den tidigare högkommissionären 
inför sin medverkan i Göteborg.

Född 1941 i Durban, Sydafrika, växte 
hon upp i ett samhälle präglat av apar-
theid. 1967 blev hon den första kvinnan 
i sin hemprovins att starta en advokat-
byrå och under 30 år arbetade hon med 

att försvara regimkritiska röster. Hon 
lyckades bland annat driva igenom 
beslutet att tillåta politiska fångar på 
Robben Island att få tillgång till en ad-
vokat – en av dessa fångar var Nelson 
Mandela. 

Navi Pillay blev senare landets första 
icke-vita kvinna i Högsta domstolen. I 
FN har hon bland annat varit pådri-
vande i skapandet av en rättspraxis 
kring våldtäkt samt i frågor som rör 
yttrandefrihet, kvinnorättsfrågor och 
hatpropaganda. 

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 
kommer Navi Pillay att medverka vid 
invigningen och i ett seminarium om 
FN:s nya agenda för global utveckling, 
där rättighetsperspektivet är tydligare 
än i millenniemålen.

– Jag är mycket glad över att bli inbju-
den att delta i Mänskliga Rättighetsda-
garna. Jag har under lång tid samarbe-
tat med civilsamhället, både i mitt eget 
land, i kampen mot apartheid och som 
FN:s högkommissionär för de mänskliga 
rättigheterna. Som högkommissionär 
får man mandat av FN:s generalför-
samling att skydda och främja mänsk-
liga rättigheter i världen, ett mandat 
som kräver ett nära samarbete med 
civilsamhällets aktörer. De är våra ögon 
och öron ute i världen. Likaså respekte-
rar och beundrar jag icke-statliga orga-
nisationer i Sverige och deras passion 
och aktivism. Det är väldigt speciellt att 
på det här sättet lyfta mänskliga rät-
tigheter genom en årlig konferens. Jag 
hoppas på att bli inspirerad och få ny 
energi, säger Navi Pillay.
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mot svarta kvinnor
Med instagramkontot @SvartKvinna, som 
startade 2014, ville skribenten Fanna Ndow 
Norrby visa upp de fördomar och den 
rasism som svarta kvinnor i Sverige utsätts 
för. Responsen blev enorm. Efter några 
månader följde omkring 40 000 människor 
de berättelser, upplevelser och erfaren-
heter som skickades in till kontot. Nu har 
ett urval av texterna samlats i boken Svart 
kvinna (Natur och Kultur) tillsammans med 
nyskrivna bidrag av skribenter som Judith 
Kiros och Valerie Kyeyune Backström. På 
Mänskliga Rättighetsdagarna samtalar 
Fanna Ndow Norrby med Lawen Mohtadi, 
författare och förläggare, om boken och 
vardagsrasismen. 

☛ Svart kvinna 
Tid: Måndag 13.00–13.30 Stora scenen

fanna Ndow Norrby 

TANkAR OM RASISM
Vad innebär begreppet rasism och hur märks de nationalistiska strömningarna i Sverige? Samson 
Beshir, elena Namli, godwyll Osei-Amoako och Alexandra Pascalidou delar med sig av sina tankar.

»Vi är skyldiga att kämpa«
hur påverkar en växande nationalism i 
europa jämställdhetskampen och kvin-
nors liv, Alexandra Pascalidou, journa-
list och moderator i kvinna till kvinnas 
seminarium om nationalismens konse-
kvenser för jämställdhet? 

– Nationalismen krymper kvinnors 
liv och rättigheter. Deras mål är en 
reträtt från de rättigheter feminister 
kämpat för, ofta med livet som insats. 
Plötsligt ska kvinnor tillbaka till spisarna 
och fylla funktionen som reproduk-
tionsmaskiner utan andra anspråk än 
mödraskapet i en tyst tillvaro. Det är 
skrämmande med tanke på nationalis-
mens synkroniserade framfart över de 
europeiska gränserna. 

hur har du själv märkt konsekvenserna 
av de nationalistiska strömningarna i 
Sverige?

– Jag är ett av tusentals offer som 
dagligen tvingas leva med hat, hot, 
hån och trakasserier med enda avsik-
ten att tysta mig. Det är en mobiliserad, 
manlig mobb som verkar målmedvetet 
och lyckas väl i sina ambitioner att 
krossa sina motståndare. I min omgiv-
ning har jag flera kvinnor som retirerat 
av rädsla och oro. För dem, för oss, för 
våra döttrar, är vi skyldiga att fortsätta 
kämpa.

Diskussionen på Mänskliga Rättig-
hetsdagarna kommer att utgå från 
Expos och Kvinna till Kvinnas studie 
Patriotism and Patriarchy – The impact 
of nationalism on gender equality. 
Medverkar gör, förutom Alexandra Pas-
calidou, Jelena Memet från Alternative 
Girls’ Center i Serbien, Sara Duarte från 
Expo och Christina Hagner från Kvinna 
till Kvinna.

☛ Patriotism and Patriarchy  
Tid: Tisdag 9.00-10.00 g2

»Rasism antar ständigt nya former«
hur definierar du begreppet rasism, elena Namli, pro-
fessor i etik vid Teologiska institutionen vid Uppsala 
Universitet?

– Rasism är en ideologi eller en uppfattning som 
tillskriver människor vissa bestående egenskaper på 
grund av deras verkliga eller påstådda grupptillhö-
righet. Dessa egenskaper anses sedan legitimera 
särbehandling av människor. Här är det av stor vikt 
att rasism inte alls kräver existens av raser. Istället 
antar rasism ständigt nya former då till exempel 
etnicitet, kultur eller religion används för att peka ut 
människor som skulle vara annorlunda på ett sätt 
som ursäktar sämre behandling. Rasism utövas ofta 
av människor som inte anser sig vara rasister men 
som tar sig friheten att beskriva andra, hävdar att de 
vet hur andra är. En vanlig erfarenhet hos dem som 
utsätts för rasism är att de inte själva får berätta sin 
historia utan definieras av andra. I dagens Europa är 
det tyvärr vanligt att människor som menar sig vara 
liberaler och demokrater säger att »muslimer har an-
norlunda värderingar« när de vill begränsa andras 
rättigheter eller stärka egna privilegier. 

du har föreslagit att Sverige bör följa fN:s konvention 
om att förbjuda organisationer som främjar rasdiskri-
minering. Vad skulle det innebära?

– Det skulle innebära att bannlysa rasism i det 
offentliga rummet, att erkänna att varken yttran-
defrihet eller organisationsfrihet är absoluta i en 
demokrati. Jag är övertygad om att rasism inte kan 
motarbetas genom att vi offentligt samtalar med 
rasister om de grupper som rasismen riktar sig mot. 
Det enda vi har uppnått är att rasistiska preferenser, 
som alltid finns i samhällen, har blivit normaliserade. 
Notera att normala kan de aldrig bli eftersom de 
leder till ökade sociala spänningar och på sikt våld. 
Historien ger inga andra lärdomar än att rasism 
leder till våld. För att demokratin ska överleva gäl-
ler det att både värna om yttrandefriheten och att 
skydda de grupper som på olika grunder ifrågasätts 
av majoriteten.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna deltar Elena 
Namli i seminariet »Skyddar mänskliga rättigheter 
mot rasism?« tillsammans med Irene Molina, profes-
sor i kulturgeografi, Uppsala universitet, och Stefan 
Jonsson, professor i etnicitet, Linköpings universitet.

☛ Skyddar mänskliga rättigheter mot rasism?
Tid: Måndag 15.00-16.00 J1

»Utgå från de drabbades 
perspektiv«
Vad är viktigt att få fram i årets tema, 
godwyll Osei-Amoako från centrum Mot 
Rasism och Samson Beshir från Ungdom 
Mot Rasism?

– Att vi ställer oss frågorna: Vem får tala 
när besluten fattas och när dagordning-
en sätts för den antirasistiska politiken? 
Det handlar om en förståelse för att ar-
betet med att eliminera rasism ska göras 
utifrån de drabbades perspektiv. Detta 
är egentligen inga konstigheter och ses 
som en självklarhet när det bland annat 
gäller hbtq-, kvinno-, funkis- och klassfrå-
gor. 

Vilka perspektiv hoppas ni kunna bidra 
med?

– För att eliminera den strukturella rasis-
mens orsaker och utfall hoppas vi kunna 
lyfta fram att det är viktigt att inkludera 
konkreta åtgärder med syfte att stärka 
den socioekonomiskt svagare parten.  

Vad är den största utmaningen idag för 
alla som vill motarbeta rasism?

– En stor utmaning är att Sverige inte 
har gjort upp med sin rasistiska historia, 
att man inte har dekonstruerat den 
500-åriga kunskapsproduktion som 
rastänkandet vilar på. Istället har kunska-
perna om rasism mystifierats. Det talas 
om fördomar, främlingsfientlighet, intole-
rans. Begrepp som reducerar rasism till 
en, ofta spontan, missaktning mot någon, 
fristående från maktstrukturer.  

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 
deltar Godwyll Osei-Amoako och Sam-
son Beshir bland annat i seminarierna 
»Rasism – vad är det egentligen?« och 
»Politiska ansatser för att eliminera ra-
sism”.

☛ Rasism – vad är det egentligen?
Tid: Måndag 13.00–14.30 g1 

☛ Politiska ansatser för att eliminera 
rasism
Tid: Tisdag 10.30–12.00 k2 
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 Samson Beshir,  
Ungdom Mot Rasism

Alexandra Pascalidou elena Namli, professor i etik vid Teologiska 
institutionen vid Uppsala Universitet

godwyll Osei-Amoako, 
centrum Mot Rasism
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Navi Pillay, fN:s tidigare högkommissarie för 
mänskliga rättigheter.

☛ Invigning
Tid: Måndag 9.30–10.30 kongresshallen

☛ The New development Agenda
Tid: Måndag 13.00–14.30 kongresshallen

Tro, hopp, 
samarbete
det är lätt att få bilden av att religion bara 
skapar konflikter i samhället. Men runt om 
i Sverige pågår ett aktivt arbete där olika 
trossamfund samarbetar för att motverka 
afrofobi, antisemitism, antiziganism och is-
lamofobi. Hur ser det arbetet ut och vilka är 
utmaningarna när det gäller interreligiöst 
arbete? Om det handlar flera seminarier 
under Mänskliga Rättighetsdagarna. 
   Det blir också samtal om hatbrott och 
antisemitism, med bland annat Jonathan 
Leman från Expo, och under måndag den 
9 november, på årsdagen av Kristallnatten, 
medverkar Daniel Jonas från Judiska För-
samlingen i Göteborg i ett seminarium för 
att minnas nazismens offer. Mänskliga Rät-
tighetsdagarna samarbetar med manifes-
tationen i Göteborg samma kväll till minne 
av Kristallnatten. 

☛ Samling mot rasism
Tid: Måndag 11.00-12.00 G3

☛ Vågar vi vägra hata?
Tid: Måndag 13-14.30 J2

☛ kristallnatten – ett vittnesbörd
Tid: Måndag 16.00-16.30 Stora scen, 
utställartorget

☛ hur mycket hat krävs för en pogrom?
Tid: Måndag 16.30-17.00 Stora scen, 
utställartorget



MänSkliga räTT igheTSDagarna 2015
  11 

VÅLdSUTSATTA 
kVINNORS RÖST  
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hudfärgens 
betydelse
Varför finns det så få svarta skådespelare 
inom svensk film och teater? Och när de 
förekommer – varför får de oftast gestalta 
udda karaktärer medan vita får agera »van-
liga«?

För att få till en förändring bildades kultur-
föreningen TRYCK år 2011 av kulturarbetare 
ur den afrikanska diasporan verksamma i 
Sverige.

– Vi startade utifrån ett behov av att mö-
tas och dela erfarenheter och reflektera 
över dem. För att stärka oss. Vi är vana vid 
att vara den enda svarta på teatern, på 
universitetet, på den konstnärliga utbild-
ningen, vid filminspelningen, på museet, 
på tidningen, ja över huvud taget inom 
kultur- och konstvärlden och inom huma-
nioraforskningen. Med TRYCK belyser vi den 
svarta diasporans historia och nutid i Sve-
rige både för oss själva och i offentligheten, 
säger Astrid Assefa, skådespelare och en 
av initiativtagarna till TRYCK.

Ni ger ut kulturarbetarkatalogen PUSh 
(det som tidigare kallades Black List) som 
är en katalog över afro-svenska kultur-
arbetare. Varför behövs den?

– PUSH kom till därför att regissörer som 
sökte skådespelare med afrikanskt ur-
sprung för film och teater fick höra av cas-
ting-ansvariga att det knappt fanns några 
sådana. I PUSH-registret finns skådespelare, 
sångare, regissörer, filmare, manusförfat-
tare, humanioraforskare, bildkonstnärer och 
många andra.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna 
medverkar föreningen med seminariet »Afri-
kanska röster från kontinenten och ur dias-
poran« där skådespelare från TRYCK framför 
ett collage ur samtida afrikansk litteratur. 

– Den röda tråden är varje människas vär-
dighet som attackeras, kränks, men också 
bevaras och försvaras. Den goda stärkande 
blicken och den onda förgörande. Möten 
och icke-möten, säger Astrid Assefa, som 
sammanställer och regisserar collaget.

☛ Afrikanska röster från kontinenten och 
ur diasporan
Tid: Måndag 11.00-12.00 g4

Astrid Assefa, från föreningen TRYck

de SjäLVBIOgRAfISkA BÖckeRNA om 
Katitzi gjorde Katarina Taikon till en av 
Sveriges mest lästa och älskade författa-
re. Hennes kamp för romernas rättighe-
ter fick stort genomslag, men hon mötte 
också motstånd. Under hösten 2015 har 
dokumentärfilmen om henne premiär. 
Den heter rätt och slätt Taikon.

– Trots att hon är en av 1900-talets 
viktigaste gestalter för mänskliga rät-
tigheter i Sverige har Katarina Taikon 
en undanskymd roll i svensk historia. Vi 
ville skildra hennes arbete och porträtt-
tera en spännande tänkare och aktivist 
som med stor integritet har varit med 
och förändrat Sverige. Efter att min bok 
om Katarina Taikon, Den dag jag blir fri, 
kom ut 2012 kände jag att nästa steg var 
en dokumentärfilm. Med en film blir 
historien mer direkt och tillgänglig och 
framför allt får man se och höra Kata-
rina Taikon själv. Det blir levande på ett 
annat sätt än en bok, säger journalisten, 

författaren och förläggaren Lawen Moh-
tadi som har regisserat filmen tillsam-
mans med Gellert Tamas, dokumentär-
filmare, författare och journalist.     
Vad kan hennes kamp för romernas 
mänskliga rättigheter lära oss idag?

– Att Sverige har en historia av exklu-
dering och rasism som vi inte känner 
till, det är inte en del av vår nationella 
berättelse och följaktligen inte heller 
något som vi har gjort upp med. 
har ni mött någon sida av katarina Tai-
kon under arbetet med filmen som har 
förvånat er?  

– Hennes förmåga att genomskåda 
den politiska retoriken.

Filmen distribueras genom TriArt 
Film och på Mänskliga Rättighetsda-
garna kommer delar av filmen att visas 
under ett samtal med  Lawen Mohtadi. 

☛ Taikon (filmvisning och samtal)
Tid: Tisdag 14.30-16.00 g4

»hON 
fÖRäNdRAde 
SVeRIge«
nu kommer filmen om katitzis skapare, katarina Taikon, som i hela sitt liv 
arbetade för romernas mänskliga rättigheter.
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författaren katarina Taikon arbetade för romernas rättigheter i Sverige.
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hUR BeMÖTeR 
VI RASISM I 
kLASSRUMMeT?
Måste skolor tacka ja till besök av politiska partier? Vad innebär Sveriges koloniala 
arv och vilken roll har skolan i att sprida kunskap om och motverka diskriminering? 

det är några av de ämnen som kom-
mer att diskuteras på Mänskliga Rät-
tighetsdagarna i Göteborg. En extra 
stor satsning görs gentemot lärare på 
gymnasiet, med flera seminarier som 
handlar om hur en kan arbeta mot ra-
sism i skolan. 

– Enligt skollagen ska alla som arbe-
tar inom skolan ta avstånd från rasism 
och aktivt motverka den. På Mänskliga 
Rättighetsdagarna kan lärare, pedago-
ger och rektorer få veta mer om hur de 
arbetar rättighetsbaserat i skolan och få 
konkreta tips på vad de kan göra för att 
motarbeta kränkningar och hat, säger 
Malin Slätis, projektledare för Mänskliga 
Rättighetsdagarna.

Behovet av fortbildning är stort, anser 
Olof Linton, gymnasielärare i Stockholm 
som förra året startade Facebookgruppen 
Lärare mot rasism. 

– Lärare ska med tydlighet förklara att 
alla människors lika rättigheter och lika 
värde inte är något man kan kompromis-
sa om, det är de grundstenarna som hela 
samhället vilar på, säger Olof Linton.

Selma Gušić med projektteam från 
Ungdom Mot Rasism arbetar med ett 
antirasistiskt skolnätverk i Malmö och 
kommer att lansera ett nationellt anti-
rasistiskt skolnätverk under Mänskliga 
Rättighetsdagarna.

– Vi anser att skolpersonal behöver 
forum för att träffas och utbyta idéer. 
Ett nätverk är inte ett svar på rasismen i 
Sverige. Till ett nätverk får en sällan de 
personer som kanske skulle behöva lära 
sig mer om frågan. Men ett nätverk kan 
hjälpa de som redan står och kämpar att 

få mer vatten på sin kvarn och därmed 
mer muskler för att vända opinioner, 
strukturer och normer i dessa frågor, 
säger hon. 

I Malmö har det antirasistiska skolnät-
verket funnits i tre år och skapat vägar 
för samarbete mellan civilsamhället och 
den offentliga sektorn. Men den stora 
utmaningen när det gäller rasismen i 
skolan och i samhället är bristen på kun-
skap, menar Selma Gušić.

– Vi saknar verktyg för att 
överhuvudtaget prata om ra-
sism och komma fram till en 
gemensam analys. Dessa frå-
gor förpassas till individu-
ella upplevelser och känslor 
och talas sällan om i form av 
samhälleliga strukturer som 
vi alla på olika sätt bidrar till 
och återskapar.  

Skolans viktigaste upp-
drag är att inge alla elever 
en känsla av självvärde, en 
förståelse för allas mänskli-
ga rättigheter och utrymme 
att påverka i samhället oav-
sett vem du är, anser Selma 
Gušić. 

Enligt Kitimbwa Sabuni 
på Afrosvenskarnas riksför-
bund har skolan en viktig 
roll i arbetet mot rasism.

– Som den institution som 
fostrar barn och ungdomar 
till demokratiska medbor-
gare har skolan givetvis 
ett ansvar. Inte minst med 
tanke på att 25 procent av 

svenska elever i grundskolan inte är vita 
behöver svenska skolan göra ett bättre 
jobb för att återställa deras självförtro-
ende och hjälpa alla våra unga att förstå 
rasism så att de är rustade att bygga upp 
ett samhälle där rasism spelar en mindre 
roll för att avgöra människors livsvillkor, 
säger han.

Ett problem, menar Kitimbwa Sabuni, 
är att i dagens Sverige förstås rasism säl-

lan som en fråga om makt, 
rättigheter och tillgång till 
privilegier utan diskuteras 
nästan enbart som en fråga 
om attityder.

– Det är viktigt att under-
stryka att rasism inte främst 
är en moralisk fråga om vär-
deringar utan en mekanism 
för social skiktning som för-
delar makt och tillträde till 
rättigheter och privilegier 
utifrån föreställningar om 
ras. I Sverige betyder det att 
vithet leder till företräde och 
privilegier på icke-vita män-
niskors bekostnad. Jag hop-
pas att det blir ett tillfälle att 
föra den här diskussionen 
på ett odramatiskt sätt. Det 
finns annars en tendens att 
ta för mycket hänsyn till 
irrationella känslor av utpe-
kande och skuldbeläggande 
av vita människor som gör 
att vi anpassar vårt språk på 
ett sätt som leder till otydlig-
het. Till exempel verkar det 
vara ett problem att använda 

nödvändiga kategorier som »vit«, »för-
tryck« eller till och med ordet »rasism« 
när man diskuterar rasism i Sverige. Den-
na otydlighet är en viktig faktor bakom 
att vi inte kan utmana och bekämpa den 
rasism som finns i Sverige. Jag hoppas att 
Mänskliga Rättighetsdagarna innebär 
att vi bryter med den historien, säger 
Kitimbwa Sabuni.

Afrosvenskarns riksförbund kommer 
bland annat att medverka med ett semi-
narium om afrofobi idag och igår. 

– Om vi inte berättar om Sveriges ko-
loniala arv bidrar vi till idén om svensk 
exceptionalism. Det är idén att Sverige 
till skillnad från andra europeiska länder 
inte har haft något med kolonialism och 
rasism att göra och att rasism därför inte 
har någon relevans för att förstå Sverige 
i vår tid. Sverige var delaktigt i den trans-
atlantiska slavhandeln och i kolonialism 
ute i världen och inom Sveriges gränser 
mot samerna. Bara genom att studera 
den här historien och Sveriges viktiga 
roll i produktionen av kolonialt rasistiskt 
tankegods kan vi förstå rasismen i vår 
tid, säger Kitimbwa Sabuni.

Hugo Wester på Skolverket tror att en 
bra start för att arbeta antirasistiskt är 
att lärare och elever tillsammans bottnar 
i en gemensam förståelse i vad skolans 
värdegrund faktiskt betyder. 

– Då blir det lättare att med aktiva in-
satser konsekvent reagera på och hantera 
rasistiska uttryck i skolan. Personal i sko-
lan behöver också stärka sin medvetenhet 
om hur normer påverkar till exempel för-
väntningar och bemötanden. Vi behöver 
våga jobba mer med frågan om när skolan 
själv blir en del av problemet genom att 
den upprätthåller ojämlika strukturer 
och föreställningar om skillnader.  

En stor utmaning för lärare, tror han, 
är att kunna leda samtal där alla elevers 
åsikter och tankar får komma fram och 

samtidigt värna alla elevers rätt till skydd 
mot kränkande behandling.  

– Rädslan att riskera att elever upp-
lever kränkningar gör att lärare ibland 
backar från dessa viktiga samtal. Skolan 
kan aldrig bli värdeneutral och uttryck 
av rasism och främlingsfientlighet är 
oförenliga med skolans värdegrund. Men 
här behöver vi vässa verktygen. Demo-
krati görs bäst tillsammans – genom att 
värdegrunden prövas, erövras och proble-
matiseras, säger Hugo Wester. 

Under konferensen kommer Skolver-
ket att göra poddar med Utbildningsradi-
ons mediepedagoger (@UR_Pedagogerna) 
om olika konkreta utmaningar när det 
gäller arbetet mot rasism i skolan. 

– Det kommer att bli öppna samtal 
med skolpersonal och andra gäster. Vi 
utgår från olika scenarier och pekar på 
olika resurser som Utbildningsradion 
har, säger Hugo Wester. 

En myndighet som har lång erfarenhet 
av att ta fram metoder och material om 
demokrati och mänskliga rättigheter för 
skolan är Forum för levande historia.

– Hur man förmedlar kunskaper, ska-
par en öppen dialog och genomför aktiva 
insatser spelar en oerhört viktig roll, 
säger Karin Wiström, projektledare på 
Forum för levande historia.

– Vi arbetar mycket med personliga be-
rättelser och olika perspektiv. Till exem-
pel åskådare, offer och förövare. Samtal 
som tillåter olika åsikter utan att kränka 
är en annan viktig metod. Det behövs 
om elever ska kunna utveckla kritiskt 
tänkande, förmåga att ställa frågor och 
känna empati. Sedan får man inte glöm-
ma att varje klassrum är unikt. Därför är 
det viktigt att lärare som använder våra 
material ska stöttas i att utveckla egna 
metoder, säger Karin Wiström.

Programtips 
för lärare: 
 
☛ Människors uppfattning om rasism
Tid: Måndag 11:00–12:00 g2

☛ Rasism – vad är det egentligen?
Tid: Måndag 13:00–14:30 g1

☛ från åskådare till aktör
Tid: Måndag 13.00-14.30 r24+25

☛ har Sveriges romer fått upprättelse?
Tid: Måndag 15:00–16:00 g1 

☛ Afrofobi idag och igår
Tid: Måndag 16:30–17:30 g2

☛ Antiziganismen då och nu – en bok för 
högstadiet
Tid: Måndag 16:30–17:30 g1

☛ Brytiga Böcker – normkreativa metoder 
för barn och bibliotek
Tid: Måndag 16:30–17:30 r24+25

☛ I skuggan av kriget mot terrorismen
Tid: Tisdag 9:00–10:00 g1

☛ Så möter vi rasism i skolan
Tid: Tisdag 10:30–12:00 k3

☛ Staten och svenskheten
Tid: Tisdag 10:30–12:00 g4

☛ Skolan som antirasistisk arena
Tid: Tisdag 14:30–16:00 k1

☛ »Vi skriver ju inte så mycket om reli-
gion« – ett samtal om svenska nyhetsmedi-
ers bilder av muslimer 
Tid: Tisdag 14.30–16:00 k2

☛ Inkludera mera – folkhögskolan som 
aktör för ett mer inkluderande samhälle
Tid: Tisdag 14:30–16:00 r22+23

håll utkik efter den här 
 boksymbolen i schemat!

Olof Linton

Selma gušic’

kitimbwa Sabuni
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Ta med din klass! 
Ett stort antal seminarier riktar sig till elever 
på gymnasiet. Ta med din skolklass och låt 
dem förkovra sig! Biljetter bokas gruppvis 
på vår hemsida: www.mrdagarna.se. På  
utställartorget och i foajén – som är helt 
gratis att besöka – finns öppna scener 
med miniseminarier och omkring 70 utstäl-
lare som arbetar med mänskliga rättighe-
ter i praktiken. För mer information, kontak-
ta oss gärna på: info@mrdagarna.se
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deT äR PÅ LOkAL och regional nivå som 
rätten till sådant som hälsa, utbildning och 
bostad förverkligas. Många kommuner, 
landsting och regioner arbetar aktivt för att 
främja det, men enligt en kartläggning som 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
har gjort behöver kunskapen om mänskliga 
rättigheter och om kommuners och lands-
tings roll öka. 

– Det behövs mer samordning och sys-
tematik för att rättighetsperspektivet ska 
kunna bli en del i den dagliga verksamhe-
ten, säger Tyra Warfvinge, handläggare på 
Sektionen för demokrati och styrning på 
SKL där ett utvecklingsarbete om detta drar 
igång under hösten.

På Mänskliga Rättighetsdagarna med-
verkar organisationen med flera seminarier, 
bland annat om hur kommuner kan före-
bygga och motverka rasism och diskrimi-
nering.

– Vi leder ett nätverk som utgår från ett 
europeiskt tiopunktsprogram inom kom-
munala områden som utbildning, bostäder, 
sysselsättning samt kultur och fritid. Eskil-
stuna kommun har till exempel satsat på 
kompetensutbildning om diskriminering 
för samtliga medarbetare på kommunens 
bostadsbolag för att komma tillrätta med 
diskrimineringen på bostadsmarknaden. 
Andra exempel är bildandet av ett antira-
sistiskt skolnätverk i Malmö och Botkyrka 
kommuns och IFK Tumbas satsning för barn 
och ungdomar inom fotbollen på temat 
»Ge rasismen rött kort«, säger Tyra Warf-
vinge.

När det gäller arbetet mot rasism är det 
viktigt att anlägga ett helhetsperspektiv, 
framhåller hon. 

– Ingen människa är bara sin hudfärg 
eller sitt födelseland, lika lite som att vi bara 
skulle bestå av vårt kön, vår sexuella lägg-
ning eller får funktionsförmåga. Våra livs-
villkor påverkas av en mängd faktorer som 
ofta samverkar eller förstärker varandra. Vi 
som arbetar för att förebygga rasism och 
diskriminering måste ta fasta på det här 
i analyser och åtgärder, precis som jäm-
ställdhetsarbete måste bygga på devisen 
»alltid kön – aldrig bara kön«. 

»Ingen är bara 
sin hudfärg«
Så kan kommuner förebygga och 
motverka rasism.

»ge rasismen rött 
kort« är Botkyrka 
kommuns och 
Ifk Tumbas sats-
ning för barn och 
ungdomar inom 
fotbollen.

TANkeN Med fLIckAPLATTfORMeN är 
att samla alla aktörer som arbetar för 
att stärka flickors position i samhället.

– Vi tycker att frågor som rör flickor 
och unga kvinnor är ett område som be-
höver prioriteras mer, både på myndig-
hetsnivå och inom civilsamhället, likväl 
i Sverige som globalt. Samtidigt ser vi 
att det finns många aktörer som arbetar 
med jämställdhetsfrågor 
och flickors rättigheter. 
Flickaplattformen behövs 
alltså för att skapa ett lång-
siktigt och hållbart samar-
bete mellan dessa aktörer, 
vilket i förlängningen 
bidrar till ett mer jämställt 
och inkluderande samhälle, 
säger Liinu Diaz Rämö, pro-
jektledare för Flickaplattformen.

Arbetet startade under 2014 och ska 
pågå i tre år. Förutom att vara en digital 
mötesplats organiserar Flickaplattfor-
men fysiska träffar för att utbyta meto-
der och kunskaper.

– Tillsammans bedriver vi ett pro-
gressivt påverkansarbete gentemot 
allmänhet och makthavare. Genom 
Flickaplattformen kan vi belysa de bris-
ter som finns idag när det gäller flickors 
rättigheter, men det är viktigt för oss 
att arbeta lösningsinriktat och lyfta fö-
rebilder och framgångshistorier för att 
visa hur vi kan förändra situationen. Vi 
vill vara en inspirationskälla och få fler 
att arbeta med dessa frågor, men också 
peppa dem som arbetar med detta till 
att fortsätta skapa förändring.

Trots att jämställdhet är en av vår 
samtids stora frågor, glöms de ungas 
röster och erfarenheter i den debatten, 
menar Liinu Diaz Rämö.

– Vi ser att både köns- och ålders-

maktsordningen begränsar flickor och 
deras möjligheter och diskriminerar 
flickor i dubbel bemärkelse, dels för att 
de är kvinnor, dels för att de är unga.

Ett stort hinder är att det inte finns så 
mycket kunskap om just flickors rättig-
heter, tror hon.

– Många har inte förstått att kvin-
nors och flickors rättigheter kan skilja 

sig åt, även om orsaken till 
diskrimineringen bygger 
på samma grund. Det finns 
också en bild av att Sve-
rige är jämställt och bra på 
flickors rättigheter, att pro-
blemen finns någon annan-
stans. Vi vill visa att så inte 
är fallet, de strukturer som 
förtrycker flickor är globala 

och återfinns även i Sverige. Vi behöver 
även bli bättre på vilka som inkluderas 
i jämställdhetsarbetet, när det pratas 
om flickor och den diskriminering de 
utsätts för görs sällan deras egna röster 
hörda. Vi vill alltså att jämställdhetsar-
bete ska handla om mer än jämställda 
löner, pensioner och föräldraförsäkring.

På Mänskliga Rättighetsdagarna del-
tar Flickaplattformen med minisemina-
rier, ett Flickatorg på utställningsområ-
det och ett seminarium på Världskultur-
museet på söndagen den 8 november.

– Förhoppningen är att Flickatorget 
ska bli något som sticker ut från »de 
vanliga« bokborden, något som blir en 
»snackis« och väcker uppmärksamhet!

Bakom Flickaplattformen står organi-
sationen Hungerprojektet, som arbetar 
för att minska hunger och fattigdom i 
världen genom att bland annat stärka 
kvinnors ledarskap, samt Crossing Boar-
ders som arbetar med metoder för jäm-
ställdhet.

Ung och kvinna – det är två faktorer som ofta begränsar flickors 
möjligheter, men det vill flickaplattformen ändra på.

Plats för 
flickan

Liinu diaz Rämö
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MeTOdeN Med eTT människorättsbase-
rat arbetssätt utvecklades av FN under 
tidigt 2000-tal och betyder att till exem-
pel en myndighet eller en organisation 
verkar för att inte diskriminera eller 
kränka en persons eller en grupps rät-
tigheter. I Sverige har den offentliga 
sektorn i uppdrag att garantera alla 
människors lika värde och individens 
frihet och värdighet.   

– Generellt sett är svenska statstjäns-
temän duktiga på sitt jobb, men det 
finns också förbättringsområden. Ett 
sådant område är tillämpningen av 
mänskliga rättigheter, där Sverige har 
fått en del kritik från internationellt 
håll om brister i det systematiska ge-
nomförandet hos myndigheter, säger 
Patrik Åkesson, verksamhetsutvecklare 
vid Uppsala universitet. 

FN:s råd för mänskliga rättigheter 
har bland annat kritiserat Sverige för 
att inte tillräckligt utreda och straffa 
skyldiga till hatbrott och för brister i 
hanteringen av asylrätten.  

– Syftet med uppdraget är att statligt 
anställda ska ha tillräcklig kännedom 
om de mänskliga rättigheterna och de-
ras innebörd för att kunna känna igen 
situationer där rättighetsfrågor aktuali-
seras inom ramen för den egna yrkesut-
övningen, säger Patrik Åkesson. 

Utbildningarna lanseras under hös-
ten och handlar till exempel om att 
erbjuda grundläggande kunskaper i 

mänskliga rättigheter för alla statsan-
ställda, tillhandahålla utbildning på 
avancerad nivå för vissa yrkesgrupper 
och att utveckla en portal (www.mr-
forum.se) som kommer att samla olika 
metoder och material. Med kompetens-
utbildningen hoppas Patrik Åkesson att 
kränkningar av rättigheter både kan 
förebyggas och förhindras. 

– Som offentligt anställd ställs du 
ofta inför situationer där olika lagar 
eller principer står emot varandra, till 
exempel när kravet om effektivitet eller 
begränsade resurser ställs mot rättig-
heter. Barnkonventionen säger till ex-
empel att alla barn har rätt till en trygg 
miljö och rätt till utbildning utifrån 
sina egna individuella förutsättningar. 
Tyvärr lever inte riktigt skolans verklig-
het upp till detta, till exempel då det 
gäller elever med särskilda behov. Om 
skolan arbetade utifrån ett människo-
rättsperspektiv skulle skolans vardag se 
annorlunda ut. 

Insatserna kommer att utformas i 
samverkan med olika institutioner 
inom Uppsala universitet 
och med expertmyndig-
heter. Under Mänskliga 
Rättighetsdagarna ar-
rangerar Uppsala uni-
versitet flera seminarier 
om bland annat utbild-
ningen av statsanställda.

hur bör en polis agera vid omhändertagande av barn under 18 år?  
hur kan anställda inom kriminalvården genomföra kroppsvisiteringar utan 
att kränka den som visiteras? På uppdrag av regeringen utbildar nu Upp-
sala universitet statsanställda i mänskliga rättigheter utifrån ett människo-
rättsbaserat arbetssätt.

Skicka staten 
på kurs
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Så här 
mobiliserar 
du dig!
Sveriges Stadsmissioner har med 
stöd av Svenska PostkodLotteriet drivit 
ett projekt som undersökt social mo-
bilisering och hur organisationer eller 
enskilda praktiskt kan arbeta med det. 
I december presenteras en handbok 
med exempel på hur det kan gå till – 
vad som har varit svårt, framgångsrikt 
och avgörande. Projektet har genom-
förts under åren 2013-2015 och exem-
plen kommer från Malmö, Göteborg, 
Linköping och Stockholm. 

Det har handlat om att ge stöd till 
lokala grupper som har identifierat bris-
ter när det gäller mänskliga rättigheter 
och som vill åstadkomma en social 
förändring. 

– Det krävs tid och ett långsiktigt 
perspektiv. Det är viktigt att agera möj-
liggörare, att ha flera kortsiktiga nåbara 
mål och en strategi för exit, men också 
att identifiera ledargestalter och pusha 
dem, säger Clara Déry, nationell pro-
jektledare på Sveriges Stadsmissioner.

Nu vill Sveriges Stadsmissioner dela 
med sig av sina erfarenheter och under 
Mänskliga Rättighetsdagarna deltar 
de i tre miniseminarier. Ett problem som 
kan uppstå i arbetet med social mo-
bilisering är när eldsjälar i sin vilja att 
skydda gruppen har agerat gatekee-
pers. Ett kritiskt skede är också när ett 
projektstöd tar slut, menar Clara Déry.

– När man arbetar så tätt ihop med 
människor och tillsammans bygger 
visioner, firar segrar och svär över ne-
derlag skapas ett tajt vi. Som möjliggö-
rare är jag en i gruppen, men min tid är 
begränsad och tanken är att gruppen 
ska fortsätta sitt arbete när jag har läm-
nat. Den här »exit-processen« är oerhört 
svår och kräver lång förberedelse. Vi 
har märkt att processen gått smidigare 
när vi redan inledningsvis, i problemfor-
muleringen, tagit hänsyn till den. 

Slutkonferens och boksläpp kom-
mer att äga rum den 3 december på 
Malmö högskola. Mer information finns 
på www.sverigesstadsmissioner.se.  
Det går också bra att kontakta:  
clara.dery@sverigesstadsmissioner.se.  

 Uppsala universitet utbildar stabsanställda.

 rasismen rött kort« är Bot



På nästa uppslag börjar schemat 
för Mänskliga rättighetsdagarnas 
program. På översta raden ser du 
vilken sal seminariet kommer att 
hållas i samt hur många besökare 
varje sal rymmer. i varje ruta ser du 
seminariets titel samt vilket num-
mer det har för att du lätt ska hitta 
det bland programbeskrivningar-
na på sidan 22 samt sidorna 28-39.

observera att söndagens program 
arrangeras i lokalerna på Världs-
kulturmuseet och att programmet 
på måndag och tisdag är förlagt 
till Svenska Mässan. 

SÅ häR LäSeR 
dU ScheMAT

Att jobba mot rasism är  
att jobba för humanitet  
och mänskliga rättigheter. 

Detta gör vi dagligen.

Vi vill träffa dig och prata om hur.  
Vi ses på utställartorget och på vårt seminarium!   

22. Från åskådare till aktör; Humanitet och antirasism på skoltid  
– socialt entreprenörskap med Röda Korsets Ungdomsförbund

När: Mån 9/11 kl. 13:00 - 14:30
   
Plats: R24+25

rkuf.se

seminarier / seminares
Hur läker vi minnen? En dialog om försoning och  
upprättelse av samer i Sverige 
How to heal memories of the past? – A Dialogue about 
Reconciliation and Restitution of Sámis in Sweden

Varför är Sverige passiv gentemot sitt koloniala förflutna?  
Kan vi använda metoder från Sydafrika för att skapa  
upprättelse och försoning för samer i Sverige?

Michael Lapsley, Institute of Healing of Memories,  
Kapstaden, Sydafrika. Anders Wejryd, Ärkebiskop emeritus. 
Marie Persson ledamot i Sametinget och grundaren  
till gruvmotståndet i Rönnbäck i Tärnaby. Moderator: Almut 
Bretschneider-Feltzman, Svenska kyrkan.
Datum och tid: 9/11 13:00–14:30 Lokal J1 
Språk: Engelska / Language: English

Kyrkklockor, bojkotter och legala processer –  
vad kan vi lära från kyrkornas arbete mot rasism
Church bells, boycott and legal process- lessons learned 
from churches work against racism

Kyrkor runtom i världen har lång erfarenhet av kamp mot 
rasism. Vilka likheter och skillnader finns det? 

Gäster från Guatemala, Indien, Tyskland och Sverige.
Datum och tid: 10/11 14:30–16:00 Lokal: K3 Språk/
Språk: Engelska / Language: English

Låt fler fylla fem! Barnbidragets roll för att minska 
barnadödligheten
Let more children turn five! The role of child grants in  
reducing child mortality

Den sydafrikanska organisationen Philani tar mödra- och 
barnavård till familjer som lever i utsatthet. Projektet och 
statliga barnbidrag har minskat barnadödligheten betydligt. 
Vilken roll kan barnbidraget spela i afrikanska länder och 
vilken roll har det spelat i Sverige?

Nokwanele Mbewu, Svenska kyrkans partnerorganisation 
Philani, Ingrid Söderlind, docent vid Tema barn, Linköpings 
universitet, representant från Utrikesdepartementet,  
Moderator: Gunnel Axelsson Nycander, Svenska kyrkans 
internationella arbete 
Datum och tid: 10/11 09:00 Lokal: J1 
Språk: Engelska / Language: English

att läka minnen
Under Apartheid blev Michael Lapsley svårt skadad av en 
brevbomb. Sen dess är han en välkänd dialogpartner. Han har 
bildat ”Institute of Healing of Memories” och har under lång 
tid arbetat med människor och grupper som blivit utsatta för 
diskriminering och rasism.  

Är det möjligt att läka minnen?
– Ja, att läka minnen är en resa. Det börjar med att erkänna 
och släppa de delar av det förflutna som skadar, såsom hat 
och bitterhet, och att börja ta från de delar som ger liv.

Är det möjligt att försonas?
– Innan vi kan försonas med andra behöver vi först  
sluta fred med oss själva. Försoning kräver hårt arbete. När 
människor lyssnar till varandras berättelser upptäcker de det 
mänskliga i varandra. Detta är basen för försoning.

Vad vill du säga till en värld där rasismen växer?
– Rasism finns lagrad i oss själva och genomsyrar  
strukturer i samhället. Det är viktigt att vi erkänner det när 
vi kämpar mot rasismen. Vi behöver finna hopp genom att 
lyfta goda exempel på människor som besegrat rasismen.

Möt Svenska kyrkan på MR-dagarna

Foto: Institute for Healing of Memories.

Svenska kyrkan har  
inspirerats av den  
syd afrikanske prästen  
Michael Lapsleys  
metoder i arbetet  
med en vitbok om  
övergrepp mot samer.

who cares!
Runtom i världen finns människor som finner praktiska 
lösningar på stora samhällsfrågor. Utställningen handlar 
om människors engagemang, mod och drivkrafter. Right 
Livelihood-priset är till för att hedra och stötta dem. 
Plats för utställningen: Monter 38

www.svenskakyrkan.se

Foto: RLA

Utställningen who cares! 
är ett samarbete mellan 
Right Livelihood Award 
Stiftelsen och Svenska 
kyrkan. 

Foto: Eric Miller/IKON

Svenska kyrkan ser barn-
bidrag som en viktig del 
av kampen mot barna-
dödlighet. Vi stöder pro-
jektet Mentormammor 
i bland annat Sydafrika. 
På bilden mentormamma 
Ntombie Maseme och 
Attume Siyadu.

När du köpt biljett till Mänskliga Rättig-
hetsdagarna kan du gå in och favoritmar-
kera de seminarier som du tycker verkar 
mest intressanta och på så vis skapa 
ett personligt schema i mobilen eller i 
datorn. Spara sidan på din hemskärm på 
telefonen så kommer du lätt åt program-
met och håller dig uppdaterad om den 
senaste informationen. Observera att 
du inte kan förboka platser till enskilda 
seminarier, först till kvarn gäller. kalender-
verktyget är alltså bara ett hjälpmedel 
och innebär inte att du har en garanterad 
plats. 

du kan även se vilka andra som har 
registrerat sig till konferensen. gå in och 
uppdatera din profil med dina intressen 
och ta chansen att nätverka med andra 
som jobbar med samma frågor, boka 
möten med talare och andra deltagare 
eller hitta tidigare kollegor.

Nyhet: Skapa 
schema i mobilen 
och nätverka!
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Möt Sensus på MR-dagarna! (Monter 32)

Ditt engagemang gör skillnad – diskutera och reflektera 
över mänskliga rättigheter tillsammans med oss.

www.sensus.se

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma.

41. Brytiga Böcker 
- normkreativa metoder för 
barn och bibliotek
Måndag kl 16:30 - 17:30
Medverkande: Eva Gustafsson och 
Klara Nygren, metodutvecklare 
Brytiga Böcker 

Arrangörer: Rättighets-
centrum Västerbotten och Sensus

90. Barnkonsekvensanalys 
– ska barnen bestämma allt nu?! 
Tisdag kl 14:30 - 16:00
Medverkande: Karin Ljung Aust, 
Sensus, Andreas Fagrell jurist 
Skara stift och Henrik Orrbeck, 
regionombud BRIS

Arrangör: Sensus

Hur kan ickevåld förverkliga 
mänskliga rättigheter?
Måndag kl 12:00-12:30
Medverkande: Per Herngren leder 
kurser i konflikthantering och 
ickevåld Moderator: Jakob Lind-
kvist, Sensus

Arrangör: Sensus

Musikens roll i byggandet av en 
antirasistisk folkrörelse
Måndag kl 15:00-15:30
Medverkande: Alexander Gold-
mann, grundare av Musiker Mot 
Rasism Moderator: Olle Kilström, 
Sensus

Arrangörer: Sensus och 
Musiker Mot Rasism

Den syriska diasporan och kam-
pen för mänskliga rättigheter
Måndag kl 15:30-16:00
Medverkare: Emma Lundgren Jör-
um, forskare vid Uppsala universi-
tet och Iman Baroudi, ordförande 
för Sveriges Syriska riksförbund

Arrangörer: Sveriges Syriska 
riksförbund, SSR och Sensus 

Barnets perspektiv, barn-
perspektivet eller barnrätts-
perspektivet?
Tisdag kl 13:30-14:00
Medverkande: Karin Ljung Aust, 
Sensus och Camilla Linde, Röda 
Korsets Ungdomsförbund  

Arrangörer: Sensus och Röda 
Korsets Ungdomsförbund

Fairtrade City 
Göteborg

Hållbar stad - öppen för världen

Göteborg är en Fairtrade City sedan 2011. Diplomeringen innebär 
att Göteborg arbetar för en etisk upphandling, har ett aktivt 
informationsarbete och ett brett utbud av rättvist handlade 
produkter i butiker och på arbetplatser. Alla som bor i Göteborg 
är en del av Fairtrade City och konsument- och medborgarservice 
samordnar arbetet.  

Musik + prat 
mot rasism

Antirasistiska Filmdagar är en filmfestival 
med fokus på mänskliga rättigheter som 
äger rum den 16-20 november i Göteborg. 
På Världskulturmuseet arrangerar festivalen 
visning av filmen Förvaret, en dokumentär 
inifrån Migrationsverkets låsta förvar där 
människor väntar på att tvångsavvisas.

☛ förvaret
Tid: Söndag 14.45–15.45  Studion

gratisdag på  
Världskulturmuseet 

Söndag 8 november  
11.00-17.00

fri entré 
till allt program! 

»Stereotyperna 
präglar oss«
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Det går att teckna människor utan att fastna 
i stereotyper. Det menar Joanna Rubin 
Dranger som drog igång Bildskolan för någ-
ra år sedan på webbtidningen Feministiskt 
perspektiv.

– I en kultur som i så hög utsträckning 
är visuell behöver »gemene en« ha en 
grundläggande bildkunnighet, allra särskilt 
när det gäller stereotyper utifrån hudfärg 
och etnicitet. I Sverige är vi sedan flera 
decennier bra på att förstå problematiken 
med könsstereotyper, allra särskilt i barnkul-
turen, och det är ett demokratiskt problem 
när människor fortfarande stereotypiseras 
utifrån hudfärg och etnicitet i svensk barn- 
och populärkultur, säger Joanna Rubin 
Dranger, professor i illustration på Konstfack 
och ansvarig för Masterutbildningarna Story-
telling och Visuell kommunikation.

hur påverkar stereotyperna oss?
– De präglar oss att se människor som 

vi uppfattar som »den Andre« som grovt 
överdrivna förenklingar och som motsatser 
till oss själva, snarare än att synliggöra lik-
heterna mellan människor oavsett hudfärg 
eller etnicitet. Historiskt har spridningen av 
rasstereotypa bilder haft allvarliga konse-
kvenser och bidrog till att möjliggöra såväl 
avhumaniseringen av svarta människor i 
USA under slaveriet och segregationen, som 
avhumaniseringen av Europas judar före 
Förintelsen.  

– Men det positiva är att man kan teckna 
på ett oändligt antal sätt och därför inte 
behöver upprepa stereotyper, säger Joanna 
Rubin Dranger. 

☛ Visuell makt
Tid: Söndag 12.30–13.30 Studion

Musiker mot Rasism kommer att delta vid 
flera tillfällen under Mänskliga Rättighetsda-
garna. Under gratisdagen på Världskultur-
museet medverkar de med minikonserter. 
Projektet kallas Live för Mångfald! 

– Det startades av Musiker Mot Rasism vå-
ren 2014 för att sätta unga röster i centrum. 
De unga rapparna berättar om sina upple-
velser av rasism i sina personliga texter och 
backas på scen av ett liveband. Vid varje 
liveframträdande medverkar unga talare, 
ofta från Ungdom Mot Rasism eller Tillsam-
mansskapet, säger Alexander Goldmann, 
grundare av Musiker Mot Rasism.

Det blir också ett panelsamtal med några 
utvalda #motrasism-artister och en avslut-
ningskonsert med Tunnelbaneorkestern där 
studenter från Kungliga Musikhögskolan 
möter Stockholms egna gatumusikanter. 

Antirasism i en 
digital värld
Hur kan en använda nätet för att organi-
sera sig mot rasism? I ett seminarium med 
Agenda: Jämlikhet delar representanter 
från Kultwatch, Nätaktivisterna och Mus-
limska feminister med sig av konkreta tips 
och erfarenheter.  

– Det finns fallgropar men också många 
lyckade strategier för att motverka rasism 
genom att använda sig av nätet på olika 
sätt. Genom sociala medier, bloggar och 
hemsidor kan en tillsammans med andra 
stå upp mot rasism och andra former av 
förtryck som samverkar med rasism, till 
exempel sexism, homofobi och transfobi. 
En fallgrop är att inte se hur dessa hänger 
ihop, samverkar och skapar varandra, 
säger Anna Lindeborg, projektledare för 
Agenda: Jämlikhet.
 
☛ Att använda nätet för organisering 
mot rasism
Tid: Söndag 13.45–14.30 Studion

Promenad för
mer förståelse 
Vill du lära dig mer om interkulturell kom-
munikation och förståelse? Följ med på 
Världskulturmuseets interkulturella pro-
menad, en annorlunda guidning på 30 
minuter. 

– Det är ett tillfälle att i grupp och under 
en vandring mellan olika stationer få vända 
och vrida på begrepp som identitet, mång-
fald samt aspekter av att leva tillsammans. 
Istället för en föreläsning blir det en prome-
nad i lokalerna där museets miljö bidrar till 
temat för samtalen och där vi stannar till 
på fyra olika platser för att testa oss fram till 
förståelse och insikt, säger Patrick Gruczkun 
från Anna Lindh-stiftelsen som leder pro-
menaden. Promenaden utgår från musei-
receptionen.

film inifrån 
ett låst förvar

I filmen Förvaret berättas bland annat om Aina 
och Sami, här på förvarets rastgård. 

Live för Mångfald! har fångat publiken på flera 
festivaler och scener runtom i Västra götaland.

joanna Rubin dranger föreläser om  
visuell makt.
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PROgRAM
världskulturmuseet

SÖNdAg
11.15–12.15 
Seminarierum 3
Ungas röster inom antirasismen
Flickaplattformen bjuder in till 
samtal om hur unga engagerar sig 
i den antirasistiska kampen och 
hur unga ser till att säkerställa sina 
rättigheter. Goda exempel och 
praktiska tips till en fortsatt antira-
sistisk kamp!
Medverkande: Representanter från 
Flickaplattformen, GUTS, KFUM Gö-
teborg och Muslimska Feminister
Arrangör: Flickaplattformen

12.15–12.30 Trappan
Live för Mångfald!
Live för Mångfald! startades av Mu-
siker Mot Rasism 2014 för att sätta 
unga röster i centrum. De unga 
rapparna backas på scen av ett 
liveband. Vid varje framträdande 
medverkar unga talare, ofta från 
Ungdom Mot Rasism eller Tillsam-
mansskapet. 
Arrangör: Musiker Mot Rasism

12.30-13.30 Trappan 
Vad är makt, vem har det och hur 
får man tillgång till det?
Under de senaste åren kan vi se 
att en växande mobilisering sker 
bland icke-vita i Sverige och icke-
vita tar alltmer plats i offentlighe-
ten på egna villkor. Hur kan utveck-
lingen ses ur ett maktperspektiv 
och hur ser vägen framåt ut?  
Medverkande: Samson Beshir, 
Ungdom Mot Rasism, Judith Kiros, 
skribent och debattör, Godwyll 
Osei-Amoako, Centrum Mot Ra-
sism samt en representant från 
Hassela Ungdomsrörelse
Arrangör:  Ungdom Mot Rasism 
och Centrum Mot Rasism
Seminariet tolkas till teckenspråk

12.30–13.30 Studion 
Visuell makt
Vår kultur är visuell. Samtidigt 
saknar de flesta verktyg att 
kritiskt kunna analysera bilder. 
Föreläsning om stereotypa bilders 
historia och funktion.

Medverkande: Joanna Rubin 
Dranger, professor i illustration på 
Konstfack, serietecknare och bil-
derboksskapare
Arrangör: Mänskliga Rättighets-
dagarna

12.30–13.30  
Seminarierum 2
Medborgerliga rättigheter – gäller 
de även i utsatta förorter?
Hur ska de feministiska landvin-
ningarna beröra även förorternas 
kvinnor och unga flickor? 
Medverkande: Amineh Kakabaveh, 
Varken hora eller kuvad, Welat 
Songur, Södertörns högskola
Arrangör: Varken hora eller kuvad

13.30–13.45 Trappan
Live för Mångfald!
Arrangör: Musiker Mot Rasism

13.45–14.30 Trappan
Musik och antirasism  
Musiker Mot Rasism bjuder in ar-
tister från kampanjen #motrasism 
till ett samtal om antirasism i deras 
konstnärskap. 
Medverkande: Alexander Gold-
mann, Musiker Mot Rasism, artister 
från Musiker Mot Rasisms #motra-
sism-kampanj. Moderator: Masoud 
Vatankah, Musiker Mot Rasism
Arrangör: Musiker Mot Rasism

13.45–14.30 Studion 
Att använda nätet för organisering 
mot rasism
Hur kan en använda nätet för att 
organisera sig mot rasism? Vad 
finns det för lyckade strategier och 
metoder? 
Medverkande: Sarah Delshad, Mus-
limska feminister, Alex Rodallec, 

Kultwatch, Vian Tahir, Nätaktivis-
terna, Salem Yohannes, statsvetare
Arrangör: Agenda: Jämlikhet

13.45–14.30  
Seminarierum 2
Mot sexuellt våld och för samtycke
Hör Anna Thomasson från FATTA 
berätta om hur de har gått från 
att vara en kampanj till att bli en 
folkrörelse som kräver bättre skydd 
för den kroppsliga och sexuella 
integriteten.
Medverkande: Anna Thomasson, 
ordförande FATTA
Arrangör: FATTA

13.45–14.30  
Seminarierum 3
Våra berättelser
Vad innebär det egentligen att ha 
upplevt rasism? Organisationen 
Hayat berättar om utställningen 
Våra berättelser på våra villkor där 
kvinnor från olika förorter delar med 
sig av sina erfarenheter av rasism. 
Utställningen visas under Mänsk-
liga Rättighetsdagarna på Svenska 
Mässan den 9-10 november.
Arrangör: Hayat

14.30–14.45 Trappan
Live för Mångfald!
Arrangör: Musiker Mot Rasism

14.45–15.45 Trappan
Demokratins undergång i vår tid
Det har gått 70 år sedan 1945 då 
demokratin tilläts återkomma till 
den euroepiska kontinenten, i och 
med besegrandet av Nazityskland. 
Idag är demokratin återigen under 
attack. Ultranationalistiska rörelser 
och partier upplever inte bara en 
gyllene gryning. De har blivit en 
väletablerad och mäktig del av vår 
världsdels politik. 
Medverkande: Henrik Arnstad, 
vetenskapsjournalist, historiker och 
författare  
Arrangör: Föreningen Ordfront och 
Mänskliga Rättighetsdagarna

14.45–15.45 Studion 
Filmvisning: Förvaret
Antirasistiska filmdagar smygstar-
tar sin filmfestival på Mänskliga 
Rättighetsdagarna med att visa 
den hyllade Förvaret, en dokumen-
tär inifrån Migrationsverkets låsta 
förvar där människor frihetsberö-
vas i väntan på tvångsavvisning.  
Regi: Shaon Chakraborty, Anna 
Persson
Arrangör: Antirasistiska filmdagar

14.45–15.15  
Seminarierum 2 
Mänskliga rättigheter  
för och med unga
Hur kan unga nå inflytande i 
demokratiprocesser? De sju 
diskrimineringsgrunderna lyfts 
fram ur ungas perspektiv och 
erfarenheter. Unga ambassadörer 
är vår framtids påverkansaktörer! 
Medverkande: Sara Bessa, 
Fryshusets United Sisters/Elektra, 
representanter från Fryshuset 
Göteborg, Unga ambassadörer 
Arrangör: Fryshuset Göteborg

14.45–15.45  
Seminarierum 3 
Vad är rasism?
Vad menas egentligen med orden 
rasism, ras, etnicitet, rasifiering, 
cis? En föreläsning som reder ut 
begreppen.
Medverkande: Klas Grinell, Världs-
kulturmuseet
Arrangör: Världskulturmuseet

15.45–16.00 Trappan
Live för Mångfald!
Arrangör: Musiker Mot Rasism

16.30–17.00 Trappan
Tunnelbaneorkestern
I en tid när EU-migranter är utsatta 
presenterar Musiker Mot Rasism 
stolt Tunnelbaneorkestern på 
Världskulturmuseet! Orkestern är 
ett möte mellan studenter från 
Kungliga Musikhögskolan och 
Stockholms egna gatumusikanter. 
Arrangör: Musiker Mot Rasism

Med reservation för ändringar, se även vår hemsida för uppdaterat program.
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SÖNdAg 8 NOVeMBeR
världskulturmuseet

    LOkAL Trappan            Studion                          Seminarierum 2                       Seminarierum 3    
     PLATSeR 1000             120                           40                                    53   

  11.00–11.15   Konferencier hälsar     
   välkommen  

  12.15–12.30

  11.15–12.15        

  12.30 –13.30      

  13.30 –13.45

  13.45 –14.30        

  14.30–14.45

  14.45–15.45       

  15.45–16.00

  16.00–16.30      

  16.30 –17.00 Tunnelbaneorkestern

Inledningsseminarium MR-aktuellt

MR-aktuellt MR-aktuellt MR-aktuellt

MR-aktuellt

MR-aktuellt

Ungas röster inom 
antirasismen

Live för Mångfald

Live för Mångfald

Live för Mångfald

Live för Mångfald

Vad är makt, vem har 
det och hur får man 
tillgång till det?

Visuell makt Medborgerliga rättigheter 
– gäller de även i utsatta 
förorter?

Musik och antirasism Att använda nätet för  
organisering mot rasism

FATTA – mot sexuellt våld  
och för samtycke

Våra berättelser

Ultranationalism: demo-
kratins undergång i vår tid

Paus

Filmvisning: Förvaret Vad är rasism?Mänskliga rättigheter för 
och med UNGA!

= Seminariet tolkas till teckenspråk
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MÅNdAg 9 NOVeMBeR

    LOkAL kongresshallen g1 g2 g3 g4  j1                                     j2                               R2                       R22+23           R24+25                          R31       
   PLATSeR            1500 220 220 370 260  180                                     120                                72                        50            50   60

  09.30–10.30   1. Invigning  

  11.00 –12.00   2.  Ord, symboler och  
  makt

 3.  Kultur botar 
fanatism!

 4.  Människors upp-
 fattning om rasism

 5.  Samling mot rasism 6.  Afrikanska röster 
från kontinenten och 
ur diasporan

7.  Svenska kommu-
ner mot rasism och 
diskriminering 

8.  Vad betyder FN:s 
rekommendationer 
för Sverige?  

9.  Social Accounta-
bility and the Fulfill-
ment of Rights 

10.  Mobilisering av 
det antirasistiska 
landskapet 

11.  Allas rätt till en 
levande planet – 
nästa steg i hållbar 
utveckling

12.  Daliters rättig-
heter i Indien

  10.30–11.00       Paus 

  12.00 –13.00     Lunch 

  13.00 –14.30   13.  The New 
  Development 
  Agenda

14.  Rasism – vad är 
det egentligen?

15.  Det civila samhäl-
let hotas – vad kan vi 
göra?

 16.  Hur ska samhället 
förebygga våldsbejakande 
extremism?

17.  Us and Them: 
Citizenship, discrimina-
tion and migration

18.  How to Heal Me-
mories of the Past? 
Reconciliation and 
Restitution of Sámis 
in Sweden

19.  Vågar vi vägra 
hata? Trossamfund 
tillsammans mot 
rasism

20.  Utsatta EU-med-
borgares vårdsitua-
tion – rättigheter med 
förhinder

21.  Från vackra ord till 
verkstad 

22.  Från åskådare 
till aktör

23.  Vår tids 
samhällsomdaning –  
livsvilkor och diskri-
minering

  14.30 –15.00      Paus  

  15.00–16.00 24.  Har Sveriges romer 
fått upprättelse?

Inget program på 
grund av ombyggnad

Inget program på 
grund av ombyggnad

25.  Hur oberoende 
blir en svensk  
MR-institution?

26.  Nationella 
minoriteters rättigheter

27.  Teater Smuts star-
tar punkband – mot-
ståndsstrategier i ett 
fascistiskt Europa

28. Skyddar mänskliga
rättigheter mot  
rasism?

29.  The current 
struggle of the African 
and afro-descendant 
diaspora 

30.  Rätten till mat, 
mark och makt

31.  Unga riskgrupp 
för människohandel 

32.  Finansiera 
feminismen?

  16.00–16.30      Paus 

  16.30–17.30  33.   Antiziganismen 
då och nu – en bok för 
högstadiet

34.  Afrofobi idag och  
igår

 35.  Att utmana (med) 
 begreppet tolerans – en  
 stadsdels arbete mot 
 rasistiska strukturer

36.  Vad händer med 
demokratin i Sverige? 

37.  Mänskliga   
rättigheter i svensk 
offentlig förvaltning 

38.  Nationalism och 
högerextremism vs 
aborträtten i Europa?

39.  Mobilisering mot 
förtryck – vad gör 
Sverige?

40.  Tribalism and Vio-
lence – Kenya without 
violence 

41. Brytiga böcker –
normkreativa metoder 
för barn och bibliotek

42.  Hur motverkar 
vi rasism i lokal-
samhället?       

  17.30–18.00      Paus 

  18.00                    MR-middag
                                 Restaurang Estrad 

det kan förekomma mindre justeringar i schemat efter 
det att programtidningen har tryckts. Ta därför gärna ett 
exemplar av programändringar på plats på konferensen 
för att vara säker på att du har den senaste informationen! 
Se även vår hemsida för uppdaterat program.

Svenska Mässan

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in english

= Tips till lärare

Inget program
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TISdAg 10 NOVeMBeR

    LOkAL  k1 k2 k3 g1 g2  g3                                 g4                    j1       j2                             R2                             R22+23                     R24+25  
     PLATSeR            364 775 364 220 220  370                                 260                    180        120                            72                             50                                 50  

  09.00–10.00 43.  Hur kommer man 
in på den svenska 
arbetsmarknaden?  

46.  I skuggan av kriget 
mot terrorismen  

47.  Patriotism and Pa-
triarchy – The impact of 
nationalism on gender 
equality  

48.  Social hållbar-
het – för alla?  

44.  Black Lives 
Matter  

45.  Psykologiska 
aspekter av rasism

  10.30 –12.00 55.  Romsk inklu-
dering ur ett romskt 
perspektiv

 56.  Politiska ansatser 
för att eliminera rasism

57.  Så möter vi rasism 
i skolan

 58.  Global Climate 
Justice

59.  Remitteringar – 
mer än en livlina för 
överlevnad 

60.  »Vi diskrimine-
rar väl inte?« 

49.  Hatbrott: 
utsatthet, konflikt 
och motsättningar

50.  Let more 
children turn five! 

51.  Ekonomiska, 
sociala och kul-
turella rättigheter 
– från politisk 
resursfördelning 
till utkrävbara rät-
tigheter

52.  Rättighets-
baserad skola

53.  Human Rights 
Education –  
a method for 
changing attitudes 
in society 

54.  Hur är det att 
åldras i Sverige 
om du är invand-
rare och kvinna?

61.  Staten och 
svenskheten

62.  Rättighets-
baserat arbetssätt i 
vardagen 

63.  Olja, vatten 
och fred

64.  Från det inter-
nationella till det 
lokala 

65.  Världens 
röster  

66.  Från perspek-
tivträngsel till 
perspektivsam-
verkan

  10.00–10.30       Paus 

  12.00 –13.00     Lunch 

  13.00 –14.00 67.  Ett mörkt årtu-
sende eller en gyllene 
tidsålder?

68.  MR-aktuellt 69.  Ordfronts demo-
kratipris

70.  What happened to the 
Arab Spring?

71.  Rasism i Sverige – 
vad säger FN?

72.  Ungas villkor 
och drivkrafter

73.  RÖST: against 
racism

74.  10 saker du 
bör veta om flyk-
tingar

75.  Bostadsbrist 
– ett brott mot 
mänskliga rättig-
heter?

76.  Hur långt 
sträcker sig rätten 
till vatten?

77.  Lokal tillämp-
ning av barnets 
rättigheter

78.  Romsk inklu-
dering – en stra-
tegi för rättigheter

  14.00 –14.30      Paus  

  14.30–16.00 80.  »Vi skriver ju inte 
så mycket om religion« 

79.  Skolan som anti-
rasistisk arena

81.  Church bells, boy-
cott and legal process

82.  Går det att demokrati-
sera diktaturerna i Öst? 

83.  Kan alla vara anti-
rasister?

84.  Gruvdrift – kolo-
nialism och struktu-
rell diskriminering i 
Sápmi

85.  Taikon 
(filmvisning och 
samtal)

86.  Surrogat-
mödraskap – ett 
brott mot mänsk-
liga rättigheter

87.  The right of 
self-determination 
and Western  
Sahara

88.  Att besluta och 
sedan göra

89.  Inkludera 
mera 

90.  Ska barnen 
bestämma allt 
nu?!

  16.00–16.30      Paus 

  16.30–17.30 91.  Avslutning

Svenska Mässan

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in english

= Tips till lärare
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PROgRAM
Med reservation för ändringar

MÅNdAg
1. 09.30–10.30 
kongresshallen
Invigning
Rasismen och den strukturella 
diskrimineringen i Sverige, Europa 
och i andra delar av världen är ett 
tydligt uttryck för att arbetet för 
mänskliga rättigheter och demo-
krati behöver stärkas. Hur kan ett 
rättighetsperspektiv användas för 
att motverka rasism och diskrimi-
nering i vår vardag? Ta del av vår 
öppningspanel och välkomsttal!
Medverkande: Morten Kjaerum, di-
rektör Raoul Wallenberg Institutet, 
Navi Pillay,  FN:s tidigare högkom-
missarie för mänskliga rättigheter, 
Anna Wigenmark, Föreningen 
Ordfront 
Arrangör: Mänskliga Rättighets-
dagarna 
Seminariet arrangeras delvis på 
engelska och tolkas till teckenspråk

2. 11.00–12.00 
kongresshallen
Ord, symboler och makt
Läroböcker, konst, litteratur, filmer 
och medier formar vår förståelse 
för vår historia och samtid.  Vems 
berättelser hörs och vem har tolk-
ningsföreträde? Hur används språk, 
symboler och bilder för att inklu-
dera eller exkludera människor?
Arrangör: Mänskliga Rättighets-
dagarna
Seminariet tolkas till teckenspråk

3. 11:00–12:00 g1
Kultur botar fanatism!
Oförsonligheten går allt längre 
ned i åldrarna och det är mycket 
oroande. Kan vi motverka detta 
med fantasins kraft? Är kultur ett 
motgift mot intolerans?    
Medverkande: Emil Jensen, artist, 
Johan Karlgren, Pappas pärlor, 
Rudy Mengesha, Malmö stad 
Moderator: Lovisa Fhager Havde-
lin, Teskedsorden
Arrangör: Teskedsorden 
Seminariet tolkas till teckenspråk

4. 11.00–12.00 g2
Människors uppfattning om rasism
Vi vet att rasism existerar, men 
synen på vad rasism är varierar 
stort. Antirasistiskt arbete måste 
därför kunna identifiera och för-
hålla sig till att det existerar olika 
uppfattningar om rasism i samhäl-
let. Seminariets innehåll bygger 
delvis på en enkätundersökning 
genomförd av SOM-institutet.
Medverkande: Jacob Severin, 
Forum för levande historia
Arrangör: Forum för levande historia
Seminariet tolkas till teckenspråk

5. 11.00–12.00 g3
Samling mot rasism 
Kultur-och demokratiminister Alice 
Bah Kuhnke inleder ett panelsam-
tal i vilket olika aktörer i Sverige 
diskuterar hur vi bäst kan sam-
verka mot afrofobi, antisemitism, 
antiziganism och islamofobi.
Medverkande: Kultur- och demo-
kratiminister Alice Bah Kuhnke 
inleder. Panel: Petra Kahn Nord, 
Judiska ungdomsförbundet, Ingrid 
Lomfors, Forum för levande histo-
ria, Aya Mohammed, Sensus och 
projektet Mångfald, Islamofobi, 
Organisering, Jallow Momodou, 
Afrosvenskarnas Forum för rättvisa, 
Soraya Post, Kommissionen mot 
antiziganism, EU-parlamentet (FI). 
Moderator: Somar Al Naher 
Arrangör: Regeringskansliet

6. 11.00–12.00 g4
Afrikanska röster från kontinenten 
och ur diasporan
Skådespelare från kulturfören-
ingen TRYCK framför ett collage ur 
samtida afrikansk litteratur. 
Den röda tråden är varje män-
niskas värdighet som attackeras, 
kränks, men också bevaras och 
försvaras. Den goda stärkande 
blicken och den onda förgörande. 
Möten och icke-möten.
Arrangör: TRYCK

7. 11.00–12.00 j1
Svenska kommuner mot rasism  
och diskriminering
Hur kan din kommun motverka och 
förebygga rasism och diskrimine-
ring? Ta del av konkreta insatser från 
några av de kommuner som deltar i 
Sveriges Kommuner och Landstings 
nätverk mot rasism och diskrimine-
ring. Arbetet utgår från ett europeiskt 
tiopunktsprogram som omfattar 
kommunala kompetensområden 
inom utbildning, bostäder, syssel-
sättning samt kultur och fritid.
Medverkande:  Vedad Begovic, Es-
kilstuna, Björn Kullander, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sara 
Pettersson, Laxå, Helena Rojas, 
Botkyrka Kommun.
Arrangör: Sveriges Kommuner och 
Landsting

8. 11.00–12.00 j2
Vad betyder FN:s rekommendatio-
ner för Sverige? 
I år kom FN:s kommitté för barnets 
rättigheter med rekommendatio-
ner för vad Sverige bör göra för att 
stärka skyddet för barns rättigheter 
i enlighet med barnkonventionen. 
Vad betyder de för myndigheter-
nas och civilsamhällets arbete?
Medverkande: Rädda Barnen samt 
representanter från regeringen, 
riksdagen, Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Barnombuds-
mannen.
Arrangör: Rädda Barnen

9. 11.00–12.00 R2
Social Accountability and the ful-
filment of Rights
This seminar will discuss social 
accountability and its potential 
to contribute to the fulfilment of 
citizens’ rights, particularly those 
of children and women. It brings 
experiences of implementing 
health social accountability initia-
tives in Mozambique and focuses 
on the success and the challen-
ges of promoting a more socially 
accountable state. 
Participants: Paula Monjane, Civil 

Society Capacity Building Centre
Organizer: Diakonia 
The seminar will be held in English

10. 11.00–12.00 R22+23
Mobilisering av det antirasis-
tiska landskapet  
SIOS förenar etniska organisatio-
ner. I projektet Agera tillsammans 
nu verkar vi för en kraftfull mobili-
sering mot rasism och andra for-
mer av intolerans. Hur kan vi agera 
inom det antirasistiska landskapet 
där det finns aktörer som verkar 
för mänskliga rättigheter, vissa 
förespråkar tolerans och andra 
motverkar rasism?     
Medverkande: Amadeu Batel, Julio 
Fuentes
Arrangör: Samarbetsorgan för 
etniska organisationer i Sverige 
(SIOS)

11. 11.00–12.00 R24+25
Allas rätt till en levande planet 
Hur påverkar klimatförändringarna 
människors försörjning och möj-
lighet till arbete? Och hur kan man 
jobba med frågan i leveransleden, 
när varor produceras på andra 
sidan världen?
Medverkande: Kristina Henschen, 
Union to Union, Magdalena Streijf-
fert, Fairtrade
Arrangör: Fairtrade, Fairtrade City 
Göteborg och Union to Union

12. 11.00–12.00 R31
Daliters rättigheter i Indien
Trots att kastsystemet officiellt är 
avskaffat kränks daliters (tidigare 
kastlösa) rättigheter varje dag. Mest 
utsatta är dalitkvinnor. Hur kan man 
stötta de mest marginaliserade i 
Indien – medelinkomstlandet med 
ökande ojämlikhet som benämns 
som världens största demokrati?
Medverkande: Monica Erwér och 
Cecilia Ward, Svalorna Indien 
Bangladesh
Arrangör: Svalorna Indien 
Bangladesh

Svenska Mässan

13. 13.00–14.30 
kongresshallen
The New Development Agenda
2015 marks the starting point for 
the 17 Sustainable Development 
Goals set by the United Nations to 
be met by 2030. The new sustai-
nable development goals will be 
universal and not only addressed 
in developing countries, but all 
countries. How will these goals 
unfold and how do we achieve 
them? How will they affect the 
implementation of human rights? 
Key-note speech by Navi Pillay, 
Former UN High Commissioner for 
Human Rights, followed by panel 
discussion.
Organizer: Mänskliga Rättighets-
dagarna
The seminar will be held in English 
and interpreted to sign language

14. 13.00–14.30 g1
Rasism – vad är det egentligen?
Hur har rastänkandet utvecklats 
genom historien? Hur uttrycker sig 
föreställningar om ras idag? Ofta 
likställs rasism med begrepp som 
intolerans, främlingsfientlighet 
och fördomsfullhet. Hur skiljer sig 
dessa begrepp från varandra och 
vilka politiska följder får det att 
sammanblanda dem? Samtidigt 
pågår en debatt om vilka ord som 
bör användas. Vad innebär det till 
exempel att Sverige har avskaffat 
rasbegreppet medan FN, EU och 
Europarådet förordar bruket av 
ordet? 
Medverkande: Samson Beshir, 
Ungdom Mot Rasism, Tobias Hübi-
nette, docent och forskare, Emelie 
Smiding, utredningssekreterare, 
Kulturdepartementet. Moderator: 
Godwyll Osei-Amoako, Centrum 
Mot Rasism
Arrangör: Mänskliga Rättighets-
dagarna, Centrum Mot Rasism och 
Ungdom Mot Rasism
Seminariet tolkas till teckenspråk

15. 13.00–14.30 g2
Det civila samhället hotas – vad 
kan vi göra?
Allt fler regimer agerar för att 
begränsa civila organisationers 
möjligheter att verka fritt. Från hela 
världen kommer alarmerande 
rapporter om inskränkningar i 
civilsamhällets demokratiska 

utrymme. Det drabbar bland annat 
det växande arbete som diaspora-
organisationerna utför. Vilka effek-
ter får denna negativa utveckling 
och hur kan det civila samhället 
stärkas?
Arrangör: Forum Syd

16. 13.00–14.30 g3
Hur ska samhället förebygga 
våldsbejakande extremism?
Den Nationella samordnaren mot 
våldsbejakande extremism bjuder 
in till ett samtal om hur samhället 
bör rustas för att möta våldsbeja-
kande extremistiska budskap och 
stoppa rekrytering till våldsbeja-
kande extremiströrelser.
Medverkande: Mona Sahlin med 
flera
Arrangör: Nationella samordnaren 
mot våldsbejakande extremism

17. 13.00–14.30 g4
Us and Them: Citizenship, discri-
mination and migration
Bridget Anderson, professor of 
Migration and Citizenship at the 
University of Oxford, will talk about 
her latest book on immigration 
control functions in regard to 
racialized structures followed by a 
panel of researchers and civil so-
ciety discussing issues of human 
rights and racism, immigration, 
and social justice in Sweden.
Participants: Bridget Anderson, 
University of Oxford, Charlotte 
Hyltén-Cavallius, Mångkulturellt 
centrum, Momodou Malcolm Jal-
low, Centrum Mot Rasism, René 
León Rosales, IMER-förbundet
Organizer: IMER-förbundet, Mång-
kulturellt centrum, Centrum Mot 
Rasism
The seminar will be held in English

18. 13.00–14.30 j1
How to Heal Memories of the Past? 
In this dialogue we explore why 
Sweden as a nation remain pas-
sive in dealing with its colonial 
past towards the Sámis – the 
indigenous people in Sweden. We 
share thoughts with Father Micha-
el Lapsley from South Africa and 
his work on healing of memories.
Participants: Kaisa Huuva, Church 
of Sweden, Father Michael 
Lapsley, Institute for Healing of 
Memories, South Africa, Marie 

Persson, the Sámi Parliament in 
Sweden, Anders Wejryd, former 
Archbishop in Church of Sweden. 
Moderator: Almut Bretschneider, 
Church of Sweden
Organizer: Church of Sweden
The seminar will be held in English 
and interpreted to sign language

19. 13.00–14.30 j2
Vågar vi vägra hata? 
Runt om i landet har arbete tagit 
fart med att skapa samverkansråd 
mellan trossamfund, ofta i samar-
bete med kommuner. Manifesta-
tionen Vägra Hata var ett exempel 
på trossamfundens eget arbete 
mot rasism, främlingsfientlighet 
och religionsfobi. Samtal kring 
utveckling och utmaningar för 
interreligiöst arbete.  
Medverkande: Henrik Frykberg, 
Göteborgs stift, Yasser Hammoud, 
Göteborgs Interreligiösa Råd, 
Ingrid Lomfors, Forum för levande 
historia, Yasmin Moslih Launing, 
Unga som Tror och Tillsammans 
för Sverige, Max Stockman, Sta-
tens Stöd till Trossamfund, Karin 
Wiborn, Sveriges kristna råd. 
Moderator: Örjan Wallin, Statens 
Stöd till Trossamfund
Arrangör: Interreligiösa rådet Göte-
borg, Statens stöd till trossamfund, 
Svenska kyrkan Göteborgs stift, 
Sveriges kristna råd 

20. 13.00–14.30 R2
Utsatta EU-medborgares vårdsitua-
tion – rättigheter med för-hinder
Vilka rättigheter till vård har utsatta 
EU-medborgare? Hur påverkas 
hälso- och sjukvården av situatio-
nen? Hur ser regelverken ut? Ett 
samtal för att bringa kunskapens 
ljus över en komplex rättighets-
fråga.
Medverkande: Elis Envall, Soci-
alstyrelsen, Pål Resare, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Eliot 
Wieslander, Läkare i världen, Mats 
Wingborg, journalist. Moderator: 
Eva Nikell, DO
Arrangör: Nationell Plattform för 
jämlik hälsa och vård
Seminariet tolkas till teckenspråk

21. 13.00–14.30 R22+23
Från vackra ord till verkstad  
Många vill delta i samhällslivet 
och ta del av samhällets utbud, 
men alla har inte samma förut-
sättningar att göra det. Kommittén 
för rättighetsfrågor har i uppgift 
att främja att alla kan nyttja Västra 
Götalandsregionens serviceutbud 
genom bland annat tillgänglig-
hetsdatabasen. Under seminariet 
beskrivs också Västra Götalands-
regionens arbete med unga som 
har varit långtidsarbetslösa samt 
regionens barnrättsarbete.
Medverkande: Anna Jacobsson, 
Liselott Johansson, Åsa Kågeson 
och Camilla Salén, Västra Göta-
landsregionen
Arrangör: Västra Götalandsregionen
Seminariet tolkas till teckenspråk

22. 13.00–14.30 R24+25
Från åskådare till aktör   
Prova en konkret metod som 
möjliggör för gymnasielever att 
med enkla verktyg skapa föränd-
ring – genom att på skoltid starta 
och driva egna projekt med fokus 
på antirasism och humanitär 
migration. Röda Korsets Ungdoms-
förbund har utvecklat metoden 
utifrån ungas eget driv och enga-
gemang för mänskliga rättigheter!
Medverkande: Mona Hassan och 
Lilian Sahlin, Röda Korsets Ung-
domsförbund
Arrangör: Röda Korsets Ungdoms-
förbund

23. 13.00–14.30 R31
Vår tids samhällsomdaning –  
livsvilkor och diskriminering
Globaliseringen bidrar till ökande 
skillnader i livsvillkor. Den ekono-
miska och etniska segregationen 
sammanfaller ofta vilket riskerar 
att leda till strukturell diskrimine-
ring och rasism. Vill vi motverka 
utvecklingen behöver vi titta på 
innanförskapet, utestängande 
mekanismer och möjligheten till 
jämlikt medskapande.
Medverkande: Hans Abrahamsson, 
Göteborgs Universitet, Birgitta 
Guevara, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län
Arrangör: Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län
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24. 15.00–16.00 g1
Har Sveriges romer  
fått upprättelse?
Gottgörelse och upprättelse för 
kränkningar av romers rättigheter 
har ofta fått stryka på foten i Sve-
rige. Vad har Sverige gjort för att 
komma till rätta med kränkningar 
och strukturell diskriminering?
Vilka steg återstår att tas? 
Medverkande:  Ylva L. Hartmann, 
Fonden för mänskliga rättigheter, 
Soraya Post, EU-parlamentet (FI), 
Erik Ullenhag, riksdagsledamot 
(FP). Moderator: Ulrika Strand, 
Fonden för mänskliga rättigheter
Arrangör: Fonden för mänskliga 
rättigheter

25. 15.00–16.00 g2
Hur oberoende blir en svensk  
MR-institution?
Efter mer än 20 års uppmaningar 
från FN har Sverige accepterat MR-
rådets senaste rekommendationer 
om att inrätta ett organ som på 
ett oberoende sätt granskar efter-
levnaden av internationella MR-
konventioner. Det är en seger, men 
flera frågetecken kvarstår. Hur bör 
en svensk MR-myndighet utformas 
för att konkret bidra till att förverk-
liga människors rättigheter?
Medverkande: Linda Nordin, FN-
förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet

26. 15.00–16.00 g3
Nationella minoriteters rättigheter
Moderator Sharon Jåma samtalar 
med kultur- och demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke om minoritets-
politik och teatergruppen Scen & 
Synergi illustrerar nationella mino-
riteters särskilda rättigheter.
Medverkande:  Alice Bah Kuhnke, 
kultur- och demokratiminister 
samt Kim Rhedin Hüttner och Jan 
Simonsson, skådespelare. Mode-
rator: Sharon Jåma, journalist
Arrangör: Länsstyrelsen i Stock-
holm och Sametinget

27. 15.00–16.00 g4
Teater Smuts startar punkband
Hur kan motbilder mot rasism se 
ut? Varför är motstånd viktigt? I 
Teater Smuts pjäs undersöks fas-
cistiska och rasistiska yttringar i 
dagens Europa.
Medverkande: Sara Eriksson, 

Pär Hagström, SaraBeata Hag-
ström, Misagh Sharifian, Samuel 
Sjunnesson, Paloma Winneth. 
Regi: Kristina Wejstål 
Arrangör: Teater Smuts
   
28. 15.00–16.00 j1
Skyddar mänskliga rättigheter  
mot rasism?
De mänskliga rättigheterna ska 
skydda alla människors värdighet 
och det på lika villkor. Rasism i 
dess olika former är de mänskliga 
rättigheternas raka motsats. Ibland 
används dock människorättsprå-
ket för att legitimera att vissa grup-
per och individer rasifieras – pekas 
ut som annorlunda. Hur är detta 
möjligt? Hur kan en sådan rasifie-
ring motarbetas?
Medverkande: Stefan Jonsson, 
Linköpings universitet, Irene Mo-
lina och Elena Namli, Uppsala 
universitet. Moderator: Madelene 
Persson, Uppsala universitet
Arrangör: Uppsala universitet
Seminariet tolkas till teckenspråk

29. 15.00–16.00 j2
The current struggle of the African 
and afro-descendant diaspora 
This panel will discuss the chal-
lenges faced by the African and 
afro-descendant diaspora – as 
new or old minorities – in three 
different national contexts, from a 
multidisciplinary perspective. First, 
the panel will consider the case 
of Sweden. Secondly, the case of 
Turkey will be addressed. Finally, 
this panel will focus on the effects 
of multicultural recognition of 
afro-descendants in Colombia. 
Participants: Seda Alp, Robinson 
Diakité and David Eile, Raoul 
Wallenberg Institute. Moderator: 
Dr. Alejandro Fuentes, Raoul Wal-
lenberg Institute
Organizer: Raoul Wallenberg 
Institute 
The seminar will be held in English

30. 15.00–16.00 R2
Rätten till mat, mark och makt
Landgrabbing är ett globalt pro-
blem med komplicerad struktur. 
Konsekvenserna av fenomenet är 
klimatförändringar och allvarliga 
kränkningar av mänskliga rättig-
heter. Hur kan vi stoppa och vända 
landgrabbingtrenden? Är mark en 

mänsklig rättighet?
Medverkande: Eva Johnsson, 
Nordbruk. Moderator: Rebecka 
Jalvemyr, FIAN Sverige
Arrangör: FIAN Sverige och Nordbruk

31. 15.00–16.00 R22+23
Unga riskgrupp för människohandel 
Unga är en riskgrupp för att utsät-
tas för människohandel. Medan 
flickorna i större utsträckning ut-
nyttjas i sexhandel ser vi att pojkar 
tvingas begå brott. För att förebyg-
ga måste vi förstå kopplingen till 
strukturell diskriminering. Samtalet 
lyfter kunskap, statistik, trender och 
behov av åtgärder.
Medverkande: Maria von Bredow, 
expert barns rättigheter, Ninna 
Mörner, expert på frågor kring 
människohandel, Malin Roux 
Johansson, Realstars, Madeleine 
Sundell, Frälsningsarmén
Arrangör: Civila Plattformen mot 
människohandel, Frälsningsarmén, 
Realstars, Stiftelsen Tryggare Sverige 

32. 15.00–16.00 R24+25
Finansiera feminismen?
Feminismen flödar av idéer om 
samhällsförändring – hur kan vi 
finansiera idéerna? Bristen på tid 
och pengar begränsar feministisk 
verksamhet. Workshop om att 
spåna och arbeta fram idéer för 
alternativ och oberoende finan-
siering.
Medverkande: Malin Beckman, 
Malmö Jämställdhetsbyrå
Arrangör: Malmö Jämställdhets-
byrå

33. 16.30–17.30 g1
Antiziganismen då och nu  
– en bok för högstadiet
Sverige har fört en antiziganistisk 
politik under hela 1900-talet, men 
nu finns boken Antiziganismen då 
och nu för SO-lärare på högsta-
diet. Tips om hur boken kan använ-
das och på så sätt bidra till ökad 
kunskap om den antiziganistiska 
historia vi står på. 
Medverkande: Erland Kaldaras och 
Heidi Pikkarainen, Kommissionen 
mot antiziganism. Moderator: Tho-
mas Hammarberg, Kommissionen 
mot antiziganism
Arrangör: Kommissionen mot 
antiziganism
Seminariet tolkas till teckenspråk

34. 16.30–17.30 g2
Afrofobi idag och igår
Vi utforskar kopplingen mel-
lan Sveriges delaktighet i den 
transatlantiska slavhandeln och 
rasstereotypa föreställningar om 
afrikaner i vår tid som begränsar 
afrosvenskars livsmöjligheter och 
gör Sverige till ett av de länder i 
Västvärlden där svarta människor 
har svårast att uppnå social och 
ekonomisk klättring.
Medverkande: Faaid Ali Nuur, 
Afrosvenskarna i Stockholm,  
Kitimbwa Sabuni, Afosvenskarnas 
riksförbund, Zakarias Zouhir, Afro-
svenskarna i Stockholm
Arrangör: Afrosvenskarna i 
Stockholm

35. 16.30–17.30 g3
Att utmana (med) begreppet  
tolerans 
Västra Hisingen berättar om 
sitt arbete mot rasism genom 
Toleransprojektets modell. Kan 
rasistiska strukturer utmanas med 
begreppet tolerans? Vilka risker 
medför begreppet tolerans och 
hur kan vi motverka rasism utan 
att reproducera föreställningar om 
vi och dom?  
Medverkande: Irene Molina, 
Uppsala universitet, Daniel Poohl, 
stiftelsen Expo, Mona Sahlin, Na-
tionella samordnaren mot vålds-
bejakande extremism samt repre-
sentanter från Västra Hisingen och 
Toleransprojektet
Arrangör: Göteborgs stad
Seminariet tolkas till teckenspråk

36. 16.30–17.30 g4
Vad händer med demokratin  
i Sverige?
Får alla vara med i vår demo-
krati? Har alla som bor i Sverige 
samma möjligheter att påverka 
de politiska beslut som formar 
vårt samhälle? Regeringen har 
tillsatt en Demokratiutredning 
som ska undersöka hur var och 
ens möjligheter till inflytande kan 
stärkas och hur demokratin kan 
bli mer jämlik. Medverkande i 
seminariet är demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke, utredningens 
huvudsekreterare Daniel Lindvall, 
DemokratiAkademin samt fors-
kare och experter som varit med 
i 2014 års Demokratiutredning. 
Vid seminariet visar vi en film som 
DemokratiAkademin tagit fram för 
Demokratiutredningen där röster 
från hela Sverige hörs.
Medverkande: Alice Bah Kuhnke, 
demokrati- och kulturminister, 
Bojan Bristina, Samarbetsorgan 
för etniska organisationer i Sve-
rige, Daniel Lindvall, 2014 års 
Demokratiutredning, Rebecka 
Prentell, Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer, Nazem 
Tahvilzadeh, Månkulturellt cen-
trum. Moderator: Anette Petters-
son, DemokratiAkademin
Arrangör: DemokratiAkademin

37. 16:30–17:30 j1
Mänskliga rättigheter i svensk  
offentlig förvaltning
All offentlig makt ska utövas med 
en grundläggande respekt för 
individen. Trots detta är mänskliga 
rättigheter ett relativt okänt be-
grepp i svensk förvaltning och det 
saknas kunskap kring hur dessa 
rättigheter integreras i offentlig 
verksamhet. Fokus ligger på det 
praktiska arbetet med mänskliga 
rättigheter i den offentliga förvalt-
ningen.
Medverkande: Anna-Sarah Lind, 
Uppsala universitet, Petra Svens-
son och Magdalena Zeijlon, Göte-
borgs universitet. Moderator: Patrik 
Åkesson, Uppsala universitet.
Arrangör: Uppsala universitet och 
Göteborgs universitet
Seminariet tolkas till teckenspråk

38. 16:30–17:30 j2
Nationalism och högerextre-
mism vs aborträtten i Europa?
Högerextrema och nationalistiska 
krafter vinner mark i opinionen, i 
Europaparlamentet och i nationel-
la parlament runt om i Europa. Hur 
påverkar denna utveckling abort-
frågan och sexuella och reproduk-
tiva rättigheter i Europa? Kan vi se 
dessa tendenser i Sverige?
Medverkande: Kristina Ljungros, 
RFSU och Anna-Lena Lodenius, 
journalist och författare
Arrangör: RFSU
Seminariet tolkas till teckenspråk

39. 16:30–17:30 R2
Mobilisering mot förtryck – 
vad gör Sverige?
För att ett folk ska kunna lyfta 
sig ur fattigdom krävs frihet från 
förtryck. Antalet demokratier ökar i 
världen men ännu lever miljontals 
människor i maktlöshet. Varför sak-
nar många fortfarande politiska 
rättigheter? På vilket sätt arbetar 
Sverige för att stödja demokrati 
och mänskliga rättigheter i andra 
länder? Ger det resultat? Exempel 
från Sidas och andras arbete.
Arrangör: Sida

40. 16:30–17:30 R22+23
Tribalism and Violence – Kenya 
without violence
Youth in Kenya have been used by 
political classes to cause violence, 
but for whose gain? In a country 
with over 42 ethnic groups that 
have been pitted against each 
other politically and resource 
based, where youth are used to 
cause violence, what role could 
they have in creating »Kenya bila 
Noma« (Kenya without violence)?
Participants: Gideon Ayodo and 
Grace Ndegwa, Youth Alive! Kenya. 
Moderator: Cecilia Abrahamsson, 
Communications officer
Organizer: Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer
The seminar will be held in English 
and interpreted to sign language

41. 16:30–17:30 R24+25
Brytiga Böcker – normkreativa  
metoder för barn och bibliotek 
Böcker, bilder och berättelser kan 
förändra hur vi ser på oss själva, 
varandra och världen. Men vilka 

historier möter barn och hur ar-
betar bibliotek, skola och förskola 
med att förmedla dem? Brytiga 
Böcker använder litteratur som ett 
redskap för att motverka diskrimi-
nering bland barn och unga. Work-
shop med metoder från projektet.  
Medverkande: Eva Gustafsson och 
Klara Nygren, Brytiga Böcker
Arrangör: Brytiga Böcker, Rättig-
hetscentrum Västerbotten, Sensus 
studieförbund

42. 16:30–17:30 R31
Hur motverkar vi rasism  
i lokalsamhället?
Röda Korset är Sveriges största 
humanitära organisation med 
verksamhet i nästan hela Sverige. 
Det civila samhället, politiker och 
näringsliv behöver kraftsamla 
lokalt för medmänsklighet och 
ett öppet samhälle. På vilket sätt 
kan vi tillsammans arbeta för att 
motverka rasism i lokalsamhället? 
Vilka goda exempel finns och vad 
kan vi lära av dessa? 
Medverkande:  Anna Carlstedt, 
Röda Korset samt representanter 
för lokala beslutsfattare och nä-
ringslivet. Moderator:  Nathalie 
Piehl, Röda Korset
Arrangör: Röda Korset

TISdAg
43. 9.00–10.00 k1
Hur kommer man in på den  
svenska arbetsmarknaden?
Alla människors lika värde ska 
alltid vara en grundbult i det of-
fentliga samhället. Hur gör man 
när samhället inte lever upp till 
det? Vissa grupper har extra tufft 
att komma in på arbetsmarkna-
den. Utgår vi från allas lika värde 
när vi pratar jobbskapande politik 
och full sysselsättning?
Medverkande: Therese Guovelin, 
Hotell och Restaurangfacket, Anna 
Palmér, LO-distriktet i Västsverige, 
Johan Buser, riksdagsledamot 
(S) i Göteborg, Christer Mattsson, 
Toleransprojektet. Moderator: Mats 
Wingborg, journalist och författare
Arrangör: LO

44. 9.00–10.00 k2
Black Lives Matter
Organizer: Mänskliga Rättighets-
dagarna
The seminar will be held in English 
and interpreted to sign language

45. 9.00–10.00 k3
Psykologiska aspekter av rasism
Vår samtid är postkolonial. Det 
innebär att koloniala och rasis-
tiska tankemönster ständigt är 
närvarande i vårt kollektiva omed-
vetna. Det rasistiska tankebygget 
vilar på ett kategoriserande av 
människor utifrån föreställningar 
om ras samt ett hierarkiserande 
med vithet i topp och svarthet i 
botten. Vad har detta för betydelse 
i organisationer eller i organise-
randet av människor i ”blandade 
miljöer”? Och vems syften och 
intressen tjänar egentligen tabu-
beläggandet och tystnadskulturen 
kring dessa frågor? 
Medverkande: Samson Beshir, 
Ungdom Mot Rasism, Barakat 
Ghebrehawariat, Revolution 
Poetry, Judith Kiros, skribent och 
debattör, Lewend Tasin, rapportför-
fattare och aktivist.
Arrangör: Centrum Mot Rasism 
och Ungdom Mot Rasism

46. 9.00–10.00 g1
I skuggan av Kriget mot  
terrorismen
I takt med Islamiska statens 
framfart har Kriget mot terroris-
men intensifierats. En nationell 
samordnare mot våldsbejakande 
extremism har antagits, skärpta 
antiterrorlagar diskuteras och en 
ny handlingsplan har ta  gits fram. 
Men hur kan vi säkerställa de 
demokratiska fri- och rättigheterna 
i kampen mot terrorismen?
Medverkande: Fatima Doubakil, 
Muslimska mänskliga rättighets-
kommittén, Janne Flyghed och 
Mattias Gardell, Uppsala univer-
sitet, Rashid Musa, Sveriges Unga 
Muslimer
Arrangör: Ibn Rushd Studieför-
bund, Islamiska Förbundet i Sve-
rige, Sveriges Unga Muslimer
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47. 9.00–10.00 g2
Patriotism and Patriarchy 
The discussion will bring reflec-
tion on how feminist analysis can 
serve as a tool to break the spiral 
of xenophobia and inequality. It 
will also highlight how and why 
the women’s movement should 
be directly involved in combatting 
racism and xenophobia, as it is 
directly linked to its core struggle. 
The discussion is based on the 
Kvinna till Kvinna and Expo publi-
cation Patriotism and Patriarchy.
Participants: Sara Duarte, Expo, 
Christina Hagner, Kvinna till 
Kvinna, Jelena Memet, Alternative 
Girls’ Center, Serbia. 
Facilitator:  Alexandra Pascalidou
Organizer: Kvinna till Kvinna
The seminar will be held in English

48. 9.00–10.00 g3
Social hållbarhet – för alla?
Seminariet tar utgångspunkt i det 
utvecklingsarbete som Göteborgs 
stad tagit sig an efter rapporten 
Skillnader i livsvillkor och hälsa 
i Göteborg och hur perspektiv 
som mänskliga rättigheter kopplas 
samman med detta arbete. Hur kan 
skillnader minska om frågor som 
rör strukturell diskriminering sak-
nas? Och hur kan rasism och struk-
turell diskriminering föras samman 
och möjliggöra en förändring?
Medverkande: Hans Abrahamsson, 
Göteborgs universitet, Amanj Aziz, 
Göteborgs rättighetscenters pro-
jekt »Göteborg mot islamofobi«, 
Lars Lilled, Göteborgs stad, Mariya 
Voyvodova, kommunalråd (S). 
Moderator: Seroj Ghazarian, 
Göteborgs stad
Arrangör: Göteborgs stad
Seminariet tolkas till teckenspråk

49. 9.00–10.00 G4
Hatbrott: utsatthet, konflikt och 
motsättningar
Hatbrott förekommer i Sverige 
och andra EU-länder. Motiven kan 
härledas till förutfattade meningar 
om grupper som definieras utifrån 
exempelvis etnicitet, nationalitet, 
ras, religion och sexuell läggning. 
Diskussion om hatbrott i ljuset av 
värderingar, kunskaper, lagstift-
ningens utformning samt rättsvä-
sendets kapacitet och förtroende.
Medverkande: David Brax och 

Göran Larsson, Göteborgs uni-
versitet samt Mats Eriksson och 
Lotta Nielsen, Åklagarkammaren i 
Göteborg 
Moderator: Urban Strandberg, 
Göteborgs universitet
Arrangör: Göteborgs universitet

50. 9.00–10.00 J1
Let more children turn five!  
The South African organisation 
Philani brings maternity and child 
healthcare into the homes of 
disadvantaged families. Guidance 
from Philani Mentor Mothers in 
combination with governmental 
child support grants has increased 
child health significantly. What 
role could universal child grants 
play in African countries, what role 
has it played in Sweden?
Participants: Sister  Nomvuyo 
Gladys Macaba, Philani, Ingrid 
Söderlind, University of Linköping 
and a representative from the 
Government Offices of Sweden. 
Moderator: Gunnel Axelsson Ny-
cander, Church of Sweden
Organizer: Church of Sweden
The seminar will be held in English

51. 9.00–10.00 J2
Ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter  
Rätten till mat, hälsa, bostad, 
utbildning, kultur och arbete ses 
ofta som politisk resursfördelning 
snarare än juridiska utkrävbara 
rättigheter.  Varför är detta ett 
problem, hur lever Sverige upp till 
sina internationella åtaganden 
och vilka hinder finns för rättig-
heternas förverkligande?
Medverkande: Jenny Jansson 
Pearce, Fonden för mänskliga rät-
tigheter, Jarna Petman, Helsingfors 
universitet
Arrangör: Fonden för mänskliga 
rättigheter
Seminariet arrangeras delvis på 
engelska

52. 9.00–10.00 R2
Rättighetsbaserad skola
UNICEF har skapat en modell för 
hur skolor kan arbeta rättighetsba-
serat genom att använda barnkon-
ventionen som verktyg. Modellen 
används i flera länder. Under tre år 
har sju skolor i Sverige utvecklat 
arbetsmetoden Rättighetsbaserad 

skola. Syftet har varit att undersöka 
hur skolans miljö samt elevernas 
trivsel och resultat kan förbättras. 
Medverkande:  Anna Leithe, Rättig-
hetsbaserad skola, Marie Lundin, 
barnrättsjurist. Moderator: Lisa 
Ericson, UNICEF Sverige
Arrangör: UNICEF Sverige

53. 9.00–10.00 R22+23
Human Rights Education
Human rights education is im-
portant as a tool to contribute to 
human rights change in society. 
This panel will attempt to illus-
trate the transformative power 
of human rights education and 
share perspectives of applying this 
method as a tool for addressing 
different kinds of human rights 
violations in society.
Participants: Amelie Sällfors, 
Raoul Wallenberg Institute,  
Kıvılcım Turanlı, Anadolu Univer-
sity, Turkey, and one representative 
from RWI’s partner institution in 
Southeast Asia. Moderator: Abigail 
Booth, Raoul Wallenberg Institute
Organizer: Raoul Wallenberg 
Institute     
The seminar will be held in English   

54. 9.00–10.00 R24+25
Hur är det att åldras i Sverige om 
du är invandrare och kvinna?
Världens gamla blir allt fler och 
ålderdomen feminiseras – på 
hundra 80-åriga kvinnor går 
det 61 män. En grupp som ökar 
i Sverige är pensionärer med 
invandrarbakgrund. De flesta är 
kvinnor men deras erfarenheter 
av att åldras i Sverige syns sällan i 
debatten. Hur ser äldrepolitiken ut 
för denna grupp?      
Medverkande: Meri Helena Fors-
berg, Riksförbundet Internationella 
Föreningar för Invandrarkvinnor
Moderator: Thomas Hammarberg
Arrangör: PRO Global

55. 10.30–12.00 K1
Romsk inkludering ur  
ett romskt perspektiv
Panelen diskuterar hur väl reger-
ingens strategi och kommunala 
pilotprojekt för romsk inkludering 
svarar mot målgruppens behov 
och intressen, hur graden av 
romskt medinflytande och ägan-
deskap kan stärkas, samt vad 

det innebär att sitta på två stolar 
samtidigt såsom romsk ledare och 
tjänsteman.
Medverkande: Angelina Dimiter-
Taikon, Södertörns högskola, 
Marcela Kovacsova, Göteborgs 
stad, Gregor Kwiek, Länsstyrel-
sen Stockholm, Diana Nyman, 
Romska rådet i Göteborg, Mariya 
Voyvodova, kommunalråd i Göte-
borg (S), Toni Orsulic, ledamot i 
kulturnämnden, Göteborgs stad. 
Moderator: Thomas Hammarberg, 
Kommissionen mot antiziganism 
Arrangör: Göteborgs stad, Romska 
rådet i Göteborg, Göteborgs  
universitet
Seminariet tolkas till teckenspråk

56. 10.30–12.00 K2
Politiska ansatser  
för att eliminera rasism
För att åstadkomma en jämnare 
resursfördelning ur ett klass- och 
genusperspektiv har vägen framåt 
ofta innefattat reformer och kon-
kreta åtgärder att stärka den socio-
ekonomiskt svagare parten. Denna 
ansats har lyst med sin frånvaro 
när det gäller att eliminera rasis-
tiska maktstrukturer i samhället. 
Hur ska en ändring kunna äga 
rum?
Medverkande: Samson Beshir, 
Ungdom Mot Rasism, Masoud 
Kamali, särskild utredare i uter-
dningen: Makt, integration och 
strukturell diskriminering, Godwyll 
Osei-Amoako, Centrum Mot Ra-
sism, Seher Yilmaz, Ordförande, 
Rättviseförmedlingen
Arrangör: Centrum mot rasism och 
Ungdom mot rasism
Seminariet tolkas till teckenspråk

57. 10.30–12.00 K3
Så möter vi rasism i skolan
Kunskap, öppen diskussion och 
aktiva insatser. Ett seminarium 
om skolans möjligheter och ut-
maningar som antirasistisk arena. 
Om arbetet mot kränkande be-
handling, trakasserier och diskri-
minering. Föreläsning och samtal 
mellan lärare, forskare och ideell 
aktör utifrån ett konkret scenario.   
Medverkande: Hugo Wester, Skol-
verket, Selma Gušic’, Ungdom Mot 
Rasism, Olof Linton,  Lärare mot 
rasism, Anna-Karin Wyndhamn, 
Göteborgs universitet 

Arrangör: Skolverket 
Seminariet tolkas till teckenspråk

58. 10.30–12.00 G1
Global Climate Justice
The right to development is at 
risk due to climate change in all 
parts of the world. People living 
in poverty are particularly vulne-
rable. The seminar will address 
the responsibility of those with 
power and resources to deal with 
the drivers and impacts of climate 
change, in order to protect human 
rights. Examples from the African 
continent will illustrate how poor 
and marginalized people’s rights 
are violated by oil extraction and a 
changing climate.
Participants:  Anna Axelsson, Dia-
konia, Nnimmo Bassey, Director of 
Environmental Rights Action, Ni-
geria, and Right Livelihood Award 
winner 2010
Organizer: Diakonia
The seminar will be held in English

59. 10.30–12.00 G2
Remitteringar – mer än en livlina 
för överlevnad
Migranters remitteringar, de peng-
ar som migranter skickar till sina 
hemländer, uppgår till enorma 
summor och värdet av dessa är 
omistligt. Idag talar man om både 
ekonomiska och politiska remit-
teringar och dess betydelse för 
en global utveckling. Seminariet 
belyser remitteringar utifrån bland 
annat utvecklad demokrati, ökad 
utbildningsnivå och delaktighet.
Medverkande: Kenneth Her-
mele, Forum Syd, Lisa Pelling,                                                                          
Arena Idé med flera                                                                                
Arrangör: Arena Idé, Forum Syd

60. 10.30–12.00 G3
»Vi diskriminerar väl inte?«
Seminarium om hur vi riskerar att 
kategorisera andra människor och 
tillskriva dem kollektiva egenska-
per. För personer som arbetar i det 
allmännas tjänst – som social-
tjänsten – är det särskilt viktigt att 
bemöta människor på ett likvärdigt 
sätt. Hur gör vi det? Vad betyder 
Sveriges grundlag? Var ligger 
ansvaret?
Medverkande: DO Agneta Broberg, 
Eva Mellsop Nyman, fd sektions-
chef i Malmö stad, Paula Mulinari, 

Malmö högskola, Camilla Sköld,  
Akademikerförbundet SSR, Ann-
Marie Strömberg, Nu Bryter Vi 
Tystnaden. Moderator: Eva Nikell, 
DO
Arrangör: Diskrimineringsombuds-
mannen (DO)
Seminariet tolkas till teckenspråk

61. 10.30–12.00 G4
Staten och svenskheten
Vad är svenskhet och vilken roll 
spelar statens institutioner för att 
upprätthålla idén om svenskhet? 
Vi diskuterar hur staten historiskt 
och idag manifesterat svensk-
het, tillhörighet och utanförskap 
genom att sätta institutionella 
gränser för vilka som hör till och 
vilka som utesluts, vilka som anses 
skyddsvärda och vilka som regist-
reras och bevakas särskilt noga.
Medverkande: Irene Molina, Upp-
sala universitet, Heidi Pikkarainen, 
Kommissionen mot anti-ziganism, 
Kristina Sehlin MacNeil, Umeå 
universitet, Jeff Werner, Stock-
holms universitet. Moderator: Civil 
Rights Defenders
Arrangör: Civil Rights Defenders

62. 10.30–12.00 J1
Rättighetsbaserat arbetssätt 
Påverkas en psykosvårdsverksam-
het av att systematiskt arbeta 
mänskorättsbaserat? Betyder det 
något för patienter? För persona-
len? Västra Götalandsregionen 
delar med sig av erfarenheter, kun-
skaper och verktyg från Angereds 
Närsjukhus, Bohusläns museum/
Västarvet och Psykosvårdkedja 
Nordost.
Medverkande: Arbetsgruppsdel-
tagare och medarbetare från 
Västra Götalandsregionen samt 
MR-piloterna
Arrangör: Västra Götalandsregionen
Seminariet tolkas till teckenspråk

63. 10.30–12.00 J2
Olja, vatten och fred 
I Arauca blir miljökonsekvenserna 
av oljeutvinningen alltmer märk-
bara och förstärker effekterna av 
klimatförändringar. Lokala orga-
nisationer uppmärksammar hur 
landrättigheter, företags ansvar 
och småbönders möjligheter till 
hållbar försörjning hänger sam-
man och utgör förutsättningar för 

att bygga hållbar fred i Colombia. 
Medverkande: Colombiagruppen, 
Svenska kyrkan och representant 
från lokala organisationer i Arauca 
Arrangör: Svenska kyrkan, Colom-
biagruppen

64. 10.30–12.00 R2
Från det internationella  
till det lokala
Om lokala kunskapsprojekt med 
målet att motverka segregation, 
fattigdom och strukturell diskri-
minering. Vilka är utmaningarna 
och metoderna när Lokalt Unesco-
center för samverkan kopplar ihop 
politik och förvaltning, föreningar, 
civilsamhälle och forskning? 
Presentation, frågestund och 
workshop.
Medverkande: Medlemmar i för-
eningen Lokalt Unescocenter för 
samverkan och representanter från 
pågående lokala kunskapspiloter
Arrangör: Lokalt Unescocenter för 
samverkan

65. 10.30–12.00 R22+23
Världens röster    
Den mesta litteratur som skrivs i 
världen förblir okänd för svenska 
läsare. I seminariet får du ta del av 
hur världslitteraturen kan främja 
språkutveckling och interkulturell 
förståelse. Medverkar gör bland 
andra Rania Zbib Daher, författare 
och illustratör från Beirut.  
Medverkande: Elisabet Risberg, 
Internationella biblioteket, Rania 
Zbib Daher, författare och illustra-
tör från Beirut. Moderator: Malin 
Gemzell, Den Globala Skolan
Arrangör: Den Globala Skolan, 
Lärarnas Riksförbund, Internatio-
nella biblioteket
Seminariet arrangeras delvis på 
engelska. 

66. 10.30- 12.00 R24+25
Från perspektivträngsel till 
perspektivsamverkan
Vi diskuterar hur faktorer som etni-
citet, kön, socioekonomi, religion, 
sexuell läggning, funktionsförmåga 
och ålder kan samverka för att be-
gränsa människors tillgång till sina 
rättigheter. Med exempel från några 
kommuner och landsting visar vi hur 
ett intersektionellt perspektiv kan 
omsättas i praktisk verksamhet.
Medverkande: Magnus Jacobson 

och Elisabeth Skoog Garås, SKL 
samt representanter från kommu-
ner och landsting
Arrangör: Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL)

67. 13.00–14.00 K1
Ett mörkt årtusende eller  
en gyllene tidsålder?
I berättelsen om den västerländ-
ska civilisationen i Europa fram-
hålls antiken och renässansen 
som vetenskapliga storhetstider. 
Läroböckerna beskriver ett mörkt 
årtusende däremellan. Men un-
der medeltidens Europa var den 
muslimska civilisationen uppe 
i en gyllene tidsålder av uppfin-
ningsrikedom. När gjordes en 
översyn kring historieskrivningen 
i läroböckerna? Vem bestämmer 
vad som är kunskap?
Medverkande: Zahra Bayati och 
Edda Manga, Göteborgs universi-
tet, Moderator: Maimuna Abdullahi, 
Ibn Rushd Studieförbund
Arrangör: Ibn Rushd Studieför-
bund, Islamiska Förbundet i Sve-
rige, Sveriges Unga Muslimer

68. 13.00–14.00 K2
MR-aktuellt

69. 13.00–14.00 K3
Ordfronts Demokratipris
Sedan 1993 har föreningen 
Ordfront delat ut pris till en fysisk 
eller juridisk person som i ord eller 
handling bidragit till att befästa 
de demokratiska idealen om jäm-
likhet, individens okränkbarhet 
och allas lika värde samt skapat 
diskussion om vad demokrati är. 
2015 års pristagare kommer att 
offentliggöras under hösten och 
i samband med Mänskliga Rät-
tighetsdagarna ordnar Ordfront ett 
samtal med vinnaren.
Medverkande: Brian Palmer, Anna 
Wigenmark med flera
Arrangör: Föreningen Ordfront
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70. 13.00–14.00 g1
What happened to the Arab Spring?
The Arab Spring gave new hope 
to people living in the Middle 
East and North Africa, as well as 
to human rights and democracy 
scholars and activists around the 
world. The current backlashes beg 
the questions of if the human rights 
situation gotten better at all, or if it 
is worse than before? What have 
been the long term effects? What 
can we learn from the Arab Spring?
Participants: Ellen Lust and Arne 
Wackenhut, University of Goth-
enburg, Amani Massoud, Human 
rights activist, Egypt. Moderator: 
Isabell Schierenbeck, University of 
Gothenburg
Organizer: University of 
Gothenburg
The seminar will be held in English

71. 13.00–14.00 g2
Rasism i Sverige- vad säger FN?
FN:s konvention mot rasism från 
1965 inleds med en tydlig defini-
tion av begreppet rasism och 
uppmanar staterna att med alla 
medel bekämpa rasistiska ytt-
ringar. Men klarar Sverige att leva 
upp till konventionens krav? Hur 
kan det ske på bästa sätt? Vilken 
kritik har Sverige fått?
Medverkande: Företrädare för Kul-
turdepartementet, Mångkulturellt 
Centrum i Botkyrka, Stockholms-
polisens hatbrottsgrupp, Svenska 
FN-förbundet och Åklagarmyndig-
heten. Moderator: Linda Nordin, 
FN-förbundet  
Arrangör: Svenska FN-förbundet

72. 13.00–14.00 g3
Ungas villkor och drivkrafter
Bilden av ungdomar i samhälls-
debatten är ofta ensidig där de 
kopplas samman med social oro, 
utanförskap och hopplöshet. Trots 
detta finns det motkrafter. Ungdo-
mar från olika stadsdelar berättar 
om sina drivkrafter i syfte att entu-
siasmera och skapa medvetenhet.
Medverkande: Ungdomar från 
olika projekt inom Göteborgs stad, 
Ann Hansson, Länsstyrelsen i Väs-
tra Götalands län
Arrangör: Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

73. 13.00–14.00 g4
RÖST: against racism
»Vad skulle du säga om alla lyss-
nade?« Den frågan är utgångs-
punkten för den undersökande fö-
reställningen RÖST: against racism 
som sätts upp under Mänskliga 
Rättighetsdagarna. 
Idé, regi och musik: Saga Björk-
lund Jönsson och Amanda Elsa 
Larsson
Arrangör: Göteborgs Stadsmission

74. 13.00–14.00 j1
10 saker du bör veta om flyktingar
Seminariet ger en grundläggande 
bild av situationen för flyktingar 
som flyr på väg till EU. Vad blir 
konsekvenserna av avsaknaden 
av legala och säkra vägar för att 
ta sig till EU och söka skydd? Vi 
ställer oss frågan om EU och dess 
medlemsstater agerar i enlighet 
med våra internationella förpliktel-
ser och i vilken utsträckning teori 
och praktik skiljer sig åt.
Medverkande: Madelaine Seidlitz, 
Amnesty International
Arrangör: Amnesty International

75. 13.00–14.00 j2
Bostadsbrist – ett brott mot 
mänskliga rättigheter?
Bostad är en mänsklig rättighet 
som på flera sätt är avgörande 
för att kunna få andra rättigheter 
uppfyllda. Seminariet fokuserar på 
hur den enskilde individen påver-
kas när hen är eller blir bostadslös. 
Samtalet belyser verklighetsnära 
berättelser och strävar efter att 
vara lösningsfokuserat.  
Medverkande: Kurt Eliasson, SABO, 
Vanna Kehr, jagvillhabostad.nu i 
Stockholm, Anna Lönn Lundbäck, 
Hyresgästföreningen, Jahja Zeqi-
raz, Göteborgs Fastighetsnämnd 
Moderator: Jazz Munteanu, Göte-
borgs rättighetscenter
Arrangör: Hyresgästföreningen
Seminariet tolkas till teckenspråk

76. 13.00–14.00 R2
Hur långt sträcker sig rätten  
till vatten?
Dricksvatten är en mänsklig rättig-
het – med begränsad omfattning. 
Antalet människor utan säker 
tillgång till vatten ska enligt FN 
ha halverats, men vad säger sta-
tistiken? Stirrar vi oss blinda på 

framgångarna och glömmer att 
det fortfarande finns utsatta grup-
per och regioner där rent vatten är 
långt ifrån en självklarhet?
Medverkande: Sara Andersson, 
Röda Korset samt Karin Glaumann, 
Jenny Grönwall, Sofia Widforss, 
Stockholm International Water 
Institute
Arrangör: Röda Korset, Stockholm 
International Water Institute (SIWI)

77. 13.00–14.00 R22+23
Lokal tillämpning av barnets  
rättigheter
Genom strategiskt långsiktigt ar-
bete kan Sverige förbereda sig för 
att konventionen om barnets rät-
tigheter blir svensk lag. Seminariet 
presenterar två regionala modeller 
där politiska beslut och kunskaps-
utveckling varit avgörande för att 
synliggöra den röda tråden från 
FN till lokal nivå.
Medverkande: Elizabeth Englundh, 
SKL, Liselott Johansson, Västra Gö-
talandsregionen, Ingela Sjöberg, 
Kommunförbundet Skåne
Arrangör: Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL)

78. 13.00–14.00 R24+25
Romsk inkludering – en strategi 
för rättigheter
Den rom som fyller 20 år 2032 
ska ha lika rättigheter i livet som 
den som är icke-rom. Det är 
målet för regeringens strategi för 
romsk inkludering. Länsstyrelsen i 
Stockholm har uppdraget att sam-
ordna uppföljningen av strategin 
i Sverige. Seminariet handlar om 
processen att arbeta rättighetsba-
serat och tar upp konkreta förslag 
på hur det offentliga kan beskriva 
komplexa samhällsfrågor utifrån 
ett rättighetsperspektiv.
Medverkande: Majlis Nilsson, 
Länsstyrelsen i Stockholm
Arrangör: Länsstyrelsen i Stock-
holm

79. 14.30–16.00 k1
Skolan som antirasistisk arena
Skolan har ett viktigt samhällsan-
svar att stå upp för allas lika värde, 
något som också är tydligt i styr-
dokumenten. Tas detta uppdrag 
på allvar? Hur arbetar skolan mot 
rasism och främlingsfientlighet 
och får de tillräckligt stöd från 

myndigheter och regering? Hur 
kan lärare och skolledare utmana 
rädslor, fördomar och okunskap?
Medverkande: Sara Duarte, Expo, 
Judith Kiros, skribent och debattör, 
Christer Mattsson, Toleransprojek-
tet, Hugo Wester, Skolverket
Moderator: Sofia Zackrisson, 
DemokratiAkademin
Arrangör: DemokratiAkademin

80. 14.30–16.00 k2
»Vi skriver ju inte så mycket  
om religion«  
Forskningsstudien Representatio-
ner har undersökt hur muslimer 
skildras i svenska nyhetsmedier. 
Vilka lärdomar kan dras? Hur kan 
behovet av snabb nyhetsrappor-
tering balanseras mot behovet av 
ingående bevakning av komplexa 
sammanhang? Hur påverkar  
mediebilden muslimers rättigheter? 
Ett samtal om medielogik och möj-
liga skygglappar.
Medverkande: Marta Axner, 
Uppsala universitet, DO Agneta 
Broberg, Fatima Doubakil, Mus-
limska Mänskliga Rättighetskom-
mittén, Maria Edström, Göteborgs 
universitet och Allt är Möjligt, Erik 
Helmerson, Dagens Nyheter, Pia 
Rehnquist, Sydsvenskan, Michael 
Österlund, Ekot. Moderator: Ulrika 
Knutson, journalist och krönikör
Arrangör: Diskrimineringsombuds-
mannen (DO)
Seminariet tolkas till teckenspråk

81. 14.30–16.00 k3
Church bells, boycott and legal 
process   
50 years ago Martin Luther King 
led the civil rights movement’s 
march through USA. The churches 
still struggle against racism and 
discrimination; due to own past 
traditions and history as well as 
today’s society. What differences 
and similarities are there between 
Guatemala, India, Germany and 
Sweden of being a church in a 
multicultural context?
Participants: Julika Koch, Evangeli-
cal Lutheran Church in North Ger-
many, Joseph Prabhakar Dayam, 
Evangelical Lutheran Church in 
India, participants from Lutheran 
Church in Guatemala and Church 
of Sweden. Moderator: Jennie 
Nordin, Church of Sweden

Organizer: Church of Sweden
The seminar will be held in English

82. 14.30–16.00 g1
Går det att demokratisera  
diktaturerna i Öst? 
Vid EU:s östra gränser växer 
spänningarna. Är sanktioner och 
upprustning det enda svaret, eller 
vågar vi satsa på att omvandla de 
samhällen som kan tyckas vara 
utom räckhåll? Möt tre personer 
som arbetar för demokrati i Ryss-
land och Belarus.
Medverkande: Marina Litvinovitj, 
oppositionell publicist i Moskva, 
Agnieszka Romaszewska-Guzy, 
Polenbaserade satellitkanalen Bel-
sat, Lena Tonkatjova, MR-försvarare 
från Belarus. Kommenteras av 
Rysslandskännaren Kalle Kniivilä. 
Moderator: Jon Fridholm, Östgrup-
pen
Arrangör: Östgruppen och Polska 
institutet
Samtalet tolkas från ryska till 
svenska

83. 14.30–16.00 g2
Kan alla vara antirasister?
Rasdiskrimineringen i Sverige och 
Europa ökar, men så gör också 
motståndet. Men kan alla agera 
mot rasism, även »vita svenska 
män«? Om man är del av den 
majoritetsbefolkning som står för 
förtrycket, men vill ta avstånd från 
det, agera emot det – vad bör man 
tänka på?   
Medverkande: Barakat Ghebre-
hawariat, demokratiagent, Tobias 
Hübinette, docent och forskare 

Moderator: Anna Wigenmark, 
Föreningen Ordfront
Arrangör: Föreningen Ordfront

84. 14.30–16.00 g3
Gruvdrift – kolonialism och struk-
turell diskriminering i Sápmi
Panelen diskuterar hur samers 
rättigheter till mark, kultur och 
deltagande värderas vid gruv-
driftsetablering i Sápmi för att 
därigenom belysa i vilken utsträck-
ning strukturell diskriminering och 
kolonialism kan sägas genomsyra 
Sveriges relation till samerna. 
Jämförelser görs med Australien.
Medverkande: Peter Johansson, 
Göteborgs universitet, Stefan 
Mikaelsson, Sametinget, Marie 
Persson, Sametinget, Kristina 
Sehlin MacNeil, Umeå universitet 
Moderator: Patrik Lantto, Umeå 
universitet
Arrangör: Göteborgs universitet, 
Vaartoe – Centrum för Samisk 
forskning (CeSam), Sametinget, 
Umeå universitet

85. 14.30–16.00 g4
Taikon (filmvisning och samtal)
De självbiografiska böckerna om 
Katitzi gjorde Katarina Taikon till 
en av våra mest lästa och älskade 
författare. Sitt kändisskap använde 
hon till en envis kamp för mänsk-
liga rättigheter. Nu kommer doku-
mentärfilmen om henne. Lawen 
Mohtadi berättar och visar delar 
av filmen.
Regi: Lawen Mohtadi, journalist, 
författare och förläggare samt 
Gellert Tamas, dokumentärfilmare, 
författare och journalist
Arrangör: Mänskliga Rättighetsda-
garna, TriArt Film

86. 14.30–16.00 j1
Surrogatmödraskap – ett brott mot 
mänskliga rättigheter
Surrogatmödraskap ingår i en 
lång tradition av utnyttjande och 
handel med kvinnor och deras 
barn där kvinnoförtryck och makt-
ordningar mellan länder historiskt 
exploaterat främst utsatta kvinnor. 
Välkommen till ett samtal med 
aktivister, forskare och politiker där 
vi diskuterar surrogatmödraskap 
ur feministiska och koloniala per-
spektiv.
Medverkande: Elina Nilsson, Upp-

sala universitet, Lisa Wool-Rim 
Sjöblom, illustratör och serieteck-
nare, med flera
Arrangör: Sveriges Kvinnolobby

87. 14.30–16.00 j2
The right of self-determination  
and Western Sahara
Claims for both independence 
and democracy are based on the 
right of self-determination. What 
relevance does the right of self-
determination have today – in 
Western Sahara, Palestine or Eas-
tern Europe?
Participants: Hans Corell, Former 
Under-Secretary-General for Legal 
Affairs and the Legal Counsel of 
the United Nations, Lauri Han-
nikainen, Helsinki University, Lars 
Schmidt, journalist and author
Moderator: Pål Wrange, Stockholm 
University
Organizer: Stockholm Center for 
International Law and Justice
The seminar will be held in English

88. 14.30–16.00 R2
Att besluta och sedan göra
Kommuner, regioner och lands-
ting har ett särskilt ansvar för att 
mänskliga rättigheter ska bli verk-
lighet i samhället. Vad krävs för att 
få in ett »människorättstänk« och 
arbetssätt i styrning och ledning 
på lokal och regional nivå? Varför 
är det viktigt? 
Medverkande: Lennart Bondeson, 
Kommunalråd (KD), Örebro, Anna 
Jacobsson, Västra Götalandsre-
gionen, Tyra Warfvinge, Sveriges 
Kommuner och Landsting
Arrangör: Sveriges Kommuner och 
Landsting

89. 14.30–16.00 R22+23
Inkludera mera
Drygt 30 folkhögskolor över hela 
landet arbetar tillsammans med 
lokala ungdomsorganisationer 
och föreningen Expo för ett mer 
inkluderande samhälle. Tillsam-
mans utvecklar vi metoder för 
positiva gemenskaper. Deltagare 
och lärare från folkhögskolorna 
kommer i workshopform att dela 
med sig av sina erfarenheter.
Medverkande: Lärare och delta-
gare från folkhögskolor. Moderator: 
Ingegerd Akselsson Le Douaron
Arrangör: Rörelsefolkhögskolornas 
riksorganisation och Folkbildning 
– Learning for Active Citizenship 

90. 14.30–16.00 R24+25
Ska barnen bestämma allt nu?!
Hur kan idén om att »vara snäll 
mot barn« istället vändas till 
verklig delaktighet, ett rättighets-
baserat arbetssätt? Med BRIS 
kunskap om barns röster och med 
exempel från en komplex organi-
sation, Svenska kyrkan, beskriver 
vi ett framgångsrikt arbete med 
barnkonsekvensanalys till nytta för 
andra ideella organisationer, kom-
muner och myndigheter.
Medverkande: Andreas Fagrell, 
jurist Skara stift, Karin Ljung Aust, 
Sensus, Henrik Orrbeck, BRIS
Arrangör: Sensus

91. 16.30–17.30 k2
Avslutning
Vi bjuder på en försmak av Mänsk-
liga Rättighetsdagarna 2016 i 
Malmö samt musik. 
Arrangör: Mänskliga Rättighets-
dagarna
Seminariet tolkas till teckenspråk

Agnieszka Romaszewska-Guzy
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MINISeMINARIeR
Miniseminarierna arrang-
eras på öppna scener 
i utställarhallen samt i 
Svenska Mässans foajé. 
de är kostnadsfria för alla 
att ta del av, ingen regist-
rering krävs. 

MÅNdAg
10.30 – 11.00 Stora scen
Unga och våld i parrelationer
Våld som unga utsätts för bagatel-
liseras ofta och vi pratar sällan 
om det våld som unga utsätts för i 
sina egna relationer. Länsstyrelsen 
vill genom detta seminarium syn-
liggöra målgruppen.
Medverkande: Helén Broo, Dialoga 
– Kompetenscentrum om våld i 
nära relationer, Sophie Nilsson, 
Mäns våld mot kvinnor – Länssty-
relsen i Västra Götalands län
Arrangör: Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

11.00 – 11.30 Stora scen
Hur kan mänskliga rättigheter få 
plats i verksamheten?
Samtal mellan Annika Hjelm, 
Kansliet för mänskliga rättigheter 
och demokratiutveckling, Stock-
holm stad och Elisabeth Abiri, 
Emerga.
Arrangör: Emerga

11.00 – 11.30 Lilla scen
Kanske världens viktigaste fråga  
Flickor och unga kvinnor diskrimi-
neras och förnekas sina rättigheter 
runt om i världen, varje dag. I detta 
samtal vill vi ge ökad insikt i hur vi, 
genom att stärka flickor, kan bidra 
till en hållbar samhällsutveckling, 
lokalt och globalt.
Medverkande: Katja Blomé, 
Hungerprojektet, Liinu Diaz Rämö, 
Flickaplattformen
Arrangör: Hungerprojektet
Seminariet tolkas till teckenspråk

11.30 – 12.00 Lilla scen
Skapande fritid
»Skapande fritid med konstnärlig 
delaktighet« vill genom kompe-

tensutveckling i kultur och skapan-
de och en satsning på fritidssek-
torn göra kulturen mer tillgänglig 
också på barn och ungas fritid.
Medverkande: Cizzi Grönkvist, 
projektledare, Åsa Knide, verksam-
hetsansvarig, Tilda Kihl, aktivitets-
ansvarig
Arrangör: Fryshuset – Skapa min 
Värld

11.30 – 12.00 foajéscenen
Arbete mot sexism i Latinamerika
En av Svalorna Latinamerikas 
programpraktikanter från Nicara-
gua berättar om arbetet mot sex-
ism och visar material från arbetet 
med sexuell och reproduktiv hälsa 
i Latinamerika.
Medverkande: Elin Jakobsen 
Rydstedt, programpraktikant i 
Nicaragua 
Arrangör: Svalorna Latinamerika

12.00 – 13.00 Stora scenen
Att samtala fram en ny värld
Hur kan vi förena demokrati och 
mänskliga rättigheter för att 
möta utmaningar som fascism 
och rasism, klimatkrisen och ett 
Europa i förändring? Seminariet 
utgår från DemokratiAkademins 
jubileumsbok Att samtala fram 
en ny värld, som ger nya och his-
toriska perspektiv på det ständigt 
pågående samtal som formar vår 
värld. Här får du möta några av 
medförfattarna.
Medverkande: Elisabet Abiri, 
Emerga, Bernt Gustavsson, förfat-
tare och professor i pedagogik, 
Christina Johnsson, doktor i 
Mänskliga Rättigheter, Anna-Lena 
Lodenius, författare och journalist, 
Brian Palmer, antropolog och 
religionsvetare, Anette Pettersson, 
DemokratiAkademin, Soraya Post 
Kommissionen mot antiziganism 
och EU-parlamentet (FI)  
Arrangör: DemokratiAkademin

12.00 – 12.30 Lilla scen
Migration=utveckling!
Allt fler lyfter betydelsen av migra-
tion och interkulturell förståelse 
för en global utveckling. Men hur 

syns detta förhållningssätt i arbe-
tet med de nya millenniemålen? 
Intervju med politisk representant 
om hur Sverige synliggjort migra-
tionens betydelse och diasporaor-
ganisationernas roll i målen.
Arrangör: Forum Syd

12.00 – 12.30 foajéscenen
Hur kan ickevåld förverkliga 
mänskliga rättigheter?    
Per Herngren, utbildare i kon-
flikthantering, om hur ickevåld 
och konfliktingripande utifrån ett 
intersektionellt och performativt 
förhållningssätt låter jämlikhet 
och människors lika värde och rätt 
vara både mål och medel.
Medverkande: Per Herngren, 
utbildare. Moderator: Jakob Lind-
kvist, Sensus
Arrangör: Sensus

12.30 – 13.00 Lilla scen
Antirasistiska skolnätverk
Ungdom Mot Rasism presenterar 
det antirasistiska skolnätverket i 
Malmö och bjuder in aktörerna på 
plats att bilda ett nationellt antira-
sistiskt skolnätverk. 
Medverkande: Selma Gušic’             , 
Ungdom Mot Rasism samt en 
representant från Malmös antira-
sistiska skolnätverk
Arrangör: Ungdom Mot Rasism

13.00 – 13.30 Stora scen
Svart kvinna
Våren 2014 startade Fanna Ndow 
Norrby Instagramkontot @Svart-
Kvinna. Hon var trött på den sexu-
alisering och rasism som svarta 
kvinnor i Sverige tvingas utstå. 
Gensvaret blev massivt. Nu har 
en del av berättelserna samlats i 
en bok. 
Medverkande: Fanna Ndow Norrby 
i samtal med Lawen Mohtadi, 
författare och förläggare
Arrangör: Natur & Kultur

13.00 – 13.30 Lilla scen
Västsahara – 40 år av ockupation
40 år i flyktingläger. En FN-process 
som avstannat. Ständiga övergrepp. 
Riksdagsbeslut om svenskt erkän-

nande av Västsahara som inte verk-
ställs. Varför är omvärlden så tyst?  
Medverkande:  Teresia Carlgren, 
Kristna Fredsrörelsen, Kristin 
Ivarsson, Emmaus Björkå. Mode-
rator: Lena Thunberg, Tidskriften 
Västsahara
Arrangör: Afrikagrupperna och 
Föreningen Västsahara

13.00 – 13.30 foajéscenen
Tips för jämställda  
medborgardialoger 
Anna Bilén, kommunikatör från 
Västra Göteborg, berättar om 
metodstödet som ger tips och råd 
så att du kan genomföra medbor-
gardialoger där alla medborgare 
får mer jämställda och jämlika 
möjligheter till delaktighet och 
påverkan.
Arrangör: Göteborgs stad

13.30 – 14.00 Stora scen
Konsten att utöva makt 
Offentlig makt ska utövas med 
en grundläggande respekt för 
individen. Anställda i det offentliga 
måste uppfylla krav på ickediskri-
minering. Hur fungerar detta i det 
dagliga arbetet som statsanställd 
och i mötet med medborgare?
Medverkande:  Jenny Ehnberg och 
Anna-Sarah Lind Uppsala univer-
sitet, Christina Johnsson, Diskri-
mineringsombudsmannen, Patrik 
Åkesson, Uppsala universitet  
Arrangör: Uppsala universitet

13.30 – 14.00 Lilla scen
Ubuntu – a story of reconciliation
Lerato Kobe from University of 
Western Cape has done research 
on the traditional concept of 
Ubuntu as a part of reconciliation 
in a post-apartheid South Africa. 
She describes the struggles of 
finding an identity in a society 
tormented by racism. 
Participants: Sandiswa Lerato 
Kobe, University of Western Cape 
and Lund University. Moderator: 
Petter Jakobsson, Diakonia
Organizer: Diakonia
The seminar will be held in English 

13.30 – 14.00 foajéscenen
EU-medborgares rättigheter
Har EU-medborgare rätt till sjuk-
vård och någonstans att bo? Har 
EU-medborgare som är barn rätt 
att gå i skolan? Europakonventio-
nen, EU:s fördrag och EU:s stadga 
för de grundläggande rättigheter-
na ger skydd mot diskriminering, 
men fungerar reglerna i praktiken? 
Medverkande: Madelaine Seidlitz, 
Amnesty International
Arrangör: Amnesty International

14.00 – 14.30 Stora scen
Kvinna + klädesplagg = frihet?
Med årets tema i bakhuvudet är 
det en självklarhet att lyfta den 
dubbelbestraffning muslimska 
kvinnor utsätts för. Under 25 mi-
nuter får muslimska kvinnor själva 
sätta ord på sina upplevelser av 
att vara muslimsk kvinna idag i 
Sverige. Samtalet leds av Sarah 
Delshad, grundare av muslimska 
feminister.
Arrangör: Muslimska feminister

14.00 – 14.30 Lilla scen
En kamp för mat och värdighet
FIAN, Foodfirst information and 
action network, har sedan 2010 
stöttat det indiska urfolket Yanadi 
i deras kamp för rätten till mat 
och vatten. Hör mer om en kamp 
som kantas av diskriminering från 
såväl staten som andra grupper i 
samhället.
Medverkande: Mikael Jonsson, 
FIAN Sverige
Arrangör: FIAN Sverige

14.00 – 14.30 foajéscenen
Ungdomsfullmäktige 
Barnkonventionens artikel 12 
handlar om respekt för barnets 
åsikter i alla frågor som rör barnet. 
Men hur fungerar det i verklighe-
ten? Ledamöter från Göteborgs 
stads ungdomsfullmäktige berät-
tar om sina upplevelser. 
Arrangör: Ungdomsfullmäktige, 
Göteborgs stad

14.30 – 15.00 Stora scen
Jag fick resa – film om aborträtten
Det är 40 år sedan Sveriges 
lagstiftning om fri abort infördes. 
Innan dess fick abortsökande ta 
andra, osäkra vägar. Att tvingas 
resa för tillgång till abort är fort-

farande en verklighet för många 
i världen. Filmen visar några så-
dana berättelser.
Arrangör: RFSUs aborträttsnätverk

14.30 – 15.00 Lilla scen
Mobilisering bland diakoner
Församlingsdiakoner i Göte-
borg har under två år samlats i 
initiativet »Tillsammans för en 
human socialtjänst« för att bilda 
opinion kring rättighetsfrågor som 
rör människors sociala och ekono-
miska trygghet. Här berättar de om 
sitt mobiliseringsarbete.
Medverkande:  Anna Gustafsson, 
MR-konsult, Birgitta Holmér, Dom-
kyrkoförsamlingen, Eva Johnsson, 
Högsbo församling, Ulrika Sten-
bäck, Nylöse församling
Arrangör: Sveriges Stadsmissioner

15.00 – 15.30 Stora scen
Transpersoners levnadsvillkor  
Situationen för transpersoner i 
Sverige är beroende av faktorer 
som ålder, social situation och 
transtyp. Samtal utifrån bland 
annat resultaten i en ny enkät om 
transpersoners hälsa.  
Medverkande: Angelica Löwdin, 
Linda E.
Arrangör: Transföreningen Full 
Personality Expression Sweden

15.00 – 15.30 Lilla scen
Musikens roll i antirasism
Musiker Mot Rasism har genom 
#motrasism-kampanjen fått artister 
att tydligt ta ställning mot rasism. 
Samtal om vad antirasismen är värd, 
musikens roll i antirasism och hur 
privatpersoner kan engagera sig för 
ett inkluderande samhälle.
Medverkande: Alexander Gold-
mann, Musiker Mot Rasism 
Moderator: Olle Kilström, Sensus
Arrangör: Musiker Mot Rasism, 
Sensus

15.00 – 15.30 foajéscenen
Ung i FN
Varje år utses två ungdomsrepre-
sentanter till FN:s generalförsam-
ling och högnivåforum. De ska 
representera unga på en global 
arena. Hör dem berätta!
Medverkande: Alexandra Sjölin 
Falk, LSU:s ungdomsrepresentant 
till FN:s högnivåforum för hållbar 
utveckling, Astrid Gustafsson, 

LSU:s ungdomsrepresentant till 
FN:s generalförsamling  
Arrangör: Sveriges ungdoms-
organisationer (LSU)
Seminariet tolkas till teckenspråk

15.30 – 16.00 Stora scen
Kan HBTQ-rådet motverka  
rasistiska strukturer?
Göteborg stads HBTQ-råd bjuder 
in till reflektioner, diskussioner 
och aktioner utifrån olika diskrimi-
nerande strukturer. Hur hanterar 
rådet representation, stereotyper 
och samverkande diskriminering?
Arrangör: Göteborgs stads HBTQ-råd
Seminariet tolkas till teckenspråk

15.30 – 16.00 Lilla scen
Den syriska diasporan och kampen 
för mänskliga rättigheter 
Antalet syrier har ökat dramatiskt i 
Sverige efter revolutionen i Syrien. 
Många kommer till Sverige med 
importerade konflikter och rädsla 
för varandra. Vilken roll har den 
syriska diasporan spelat före, 
under och efter revolutionen i 
Syrien? Hur ser mobilisering och 
organisering ut bland den syriska 
diasporan nu och i framtiden?
Medverkande: Emma Lundgren 
Jörum, Uppsala universitet. Mo-
derator: Iman Baroudi, Sveriges 
Syriska riksförbund 
Arrangör: Sensus och Sveriges 
Syriska riksförbund

15.30 – 16.00 foajéscenen
Vem kommer till tals i nyheterna?
Det globala nyhetsflödet domine-
ras fortfarande av män. Det visar 
den globala nyhetsstudien Global 
Media Monitoring Project. På 
seminariet presenteras resultaten 
samt varför medverkande organi-
sationer engagerar sig i vem som 
kommer till tals. 
Medverkande: Christina Hagner, 
Kvinna till Kvinna, Carina Holm, Allt 
är Möjligt, Seher  Yilmaz, Rättvise-
förmedlingen. Moderator: Maria 
Edström, JMG
Arrangör: Göteborgs universitet

16.00 – 16.30 Stora scen
Kristallnatten – ett vittnesbörd
Medverkande: Daniel Jonas, Ju-
diska Församlingen i Göteborg
Arrangör: Judiska Församlingen i 
Göteborg

16.00 – 16.30 Lilla scen
Rättvis handel i Latinamerika
Dagligen pågår brott mot mänsk-
liga rättigheter på grund av brister 
i handelskedjan. Diskussion kring 
hur Fair Trade används som verk-
tyg för att motarbeta detta med 
fokus på Latinamerika.
Medverkande: Märta Jacobson 
och Pernilla Stamm’ler Jaliff, Fair 
Trade Återförsäljarna
Arrangör: Fair Trade Återförsäljarna

16.00 – 16.30 foajéscenen
Mänskliga rättigheter  
och romsk inkludering
Samtal mellan Majlis Nilsson, 
samordnare för den nationella 
strategin för romsk inkludering, 
Länsstyrelsen Stockholm och Lejla 
Mundzic, Emerga
Arrangör: Emerga

16.30 – 17.00 Stora scen
Hur mycket hat krävs  
för en pogrom?
Medverkande: Jonathan Leman, 
Expo
Arrangör: Judiska Församlingen i 
Göteborg

16.30 – 17.00 Lilla scen
Ungas röster inom antirasismen
Flickaplattformen bjuder in till ett 
samtal om hur unga engagerar sig 
i den antirasistiska kampen och 
hur unga själva ser till att säker-
ställa sina rättigheter. Vi visar goda 
exempel och ger tips till en fortsatt 
antirasistisk kamp.
Medverkande:  Representanter 
från Flickaplattformen, GUTS, 
KFUM Göteborg och Muslimska 
Feminister
Arrangör: Flickaplattformen

17.00 – 17.30 Lilla scen
From the classroom  
to the workplace
How does the study of human 
rights translate into the work-
place? What are the challenges 
in bringing a strong human rights 
focus into daily work? Experiences 
of how professional work has  
interacted with academic training.  
Organizer: University of Gothen-
burg
The seminar will be held in English 
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TISdAg
9.00 – 9.30 Lilla scen
Research Projects in Human 
Rights
Research into issues of human 
rights cuts across a wide variety of 
traditional academic disciplines 
to build a deeper understanding 
of what these rights are. Students 
from the University of Gothenburg 
will share short presentations of 
their research projects that touch 
on these important human rights 
issues.  
Organizer: University of 
Gothenburg
The seminar will be held in English 

9.00 – 9.30 foajéscenen
Digitalisering i skolan
Kan digitalisering i skolan vara ett 
sätt att stärka alla barns rätt till 
bästa möjliga utbildning?
Medverkande: Lejla Mundzic, 
Emerga.
Arrangör: Emerga

9.30 – 10.00 Lilla scen
Att utbilda statsanställda 
Uppsala universitet utbildar statligt 
anställda i mänskliga rättigheter 
på regeringens uppdrag. Vid semi-
nariet får du ta del av planerade 
kompetensutvecklingsinsatser 
som genomförs 2015–2016.
Medverkande: Jenny Ehnberg och 
Patrik Åkesson, Uppsala universitet  
Arrangör: Uppsala universitet

10.00 – 10.30 Stora scen
Rättvisa kommuner
Diplomeringen Fairtrade City är 
ett verktyg och ett incitament till 
att kommuner ska arbeta med att 
ställa krav på mänskliga rättighe-
ter i upphandlingen. 
Medverkande: Conny Johansson, 
kommunalråd (S) i Göteborg och 
ordförande i styrgruppen för Fair-
trade City Göteborg, Magdalena 
Streiffert, Fairtrade Sverige
Arrangör: Fairtrade Sverige och 
Fairtrade City Göteborg, Göteborgs 
stad
Seminariet tolkas till teckenspråk

10.00 – 10.30 Lilla scen
Mänskliga rättigheter  
på gymnasiet – då och nu

Vi föreställer oss gärna att under-
visning om mänskliga rättigheter 
länge haft en plats i gymnasie-
skolans läroplaner. Men stämmer 
det? Hur har läroplanerna från 
1970-talet tills idag framställt 
vissa centrala värden?
Medverkande: Frida Nilsson, Lunds 
universitet
Arrangör: Lunds Universitet

10.00 – 10.30 foajéscenen
Kvinnors rätt till simkunskap
Nätverket för kvinnosim i Linköping 
har organiserat sig för att driva frå-
gan om kvinnosim och alla kvin-
nors rätt till simkunskap. Idag har 
nätverket flera hundra anhängare. 
Kom och lyssna på varför simkun-
skap är vår mänskliga rättighet!
Medverkande: Muna Ali, Ifrah 
Ismail, Lovisa Karlsson med flera
Arrangör: Sveriges Stadsmissioner 

10.30 – 11.00 Stora scen
Ryssland och Belarus – kan ut-
vecklingen vändas?
Belarus kallades länge för Euro-
pas sista diktatur, men Ryssland 
genomgår en liknande utveckling. 
Har demokratin någon chans i 
dessa två länder?
Medverkande: Lena Tonkatjova, de-
porterad MR-försvarare från Minsk, 
Marina Litvinovitj, oppositionell 
publicist i Moskva, Agnieszka Ro-
maszewska-Guzy, Polenbaserade 
satellitkanalen Belsat. Moderator:  
Olga Fedorina, Östgruppen 
Arrangör: Östgruppen

10.30 – 11.00 Lilla scen
Kanske världens viktigaste fråga  
Flickor och unga kvinnor diskrimi-
neras och förnekas sina rättigheter 
runt om i världen, varje dag. I detta 
samtal vill vi ge ökad insikt i hur vi, 
genom att stärka flickor, kan bidra 
till en hållbar samhällsutveckling, 
lokalt och globalt.
Medverkande: Ellen Hoas Ströman, 
Hungerprojektet, Liinu Diaz Rämö, 
Flickaplattformen
Arrangör: Hungerprojektet
Seminariet tolkas till teckenspråk

10.30 – 11.00 foajéscenen
Människan Bakom Uniformen 
Människan Bakom Uniformen 
är en metod som växte fram år 
2009 på grund av oroligheterna 
som skedde i Göteborg i form av 
bilbränder och stenkastning mot 
uniformsbärare. Metoden handlar 
om att unga människor och 
uniformsbärare möts under en tio- 
veckorsperiod. Det finns trots allt 
en människa bakom uniformen 
och en ungdom under kepsen.
Arrangör: Göteborgs stad

11.00 – 11.30 Stora scen
Vilka rättigheter har barn som är 
utsatta EU-medborgare?
UNICEF Sverige presenterar sin 
nya rapport kring minderåriga 
EU-migranters rättigheter i 
Sverige som belyser vilka barn 
som riskerar att inte få sina 
rättigheter tillgodosedda enligt 
barnkonventionen.
Medverkande: Ulrika Falk, Göte-
borgs räddningsmission, Karin 
Ödquist Drackner, UNICEF Sverige 
Moderator: Mattias Hagberg
Arrangör: UNICEF Sverige

11.00 – 12.00 Lilla scen
Bredda rekryteringen  
på universitetet
Göteborg är ökänt som en stad 
med stor segregation. Göta Stu-
dentkår Samhällsvetarsektion 
inom Göteborgs universitet, har 
startat upp MR-gruppen på univer-
sitetet. Ett huvudtema är den öka-
de rasismen och segregationen. 
Arrangör: Göteborgs universitet

11.00 – 11.30 foajéscenen
Vad krävs för att regeringen ska 
leva upp till Kvinnokonventionen?
Nästa år granskar FN:s Kvinno-
kommitté hur Sverige lever upp 
till Kvinnokonventionen. Sveriges 
Kvinnolobby och CEDAW-nätverket 
presenterar en skuggrapport om 
var regeringen brister samt pre-
senterar sina krav för ett jämställt 
samhälle.
Arrangör: Sveriges Kvinnolobby
Seminariet tolkas till teckenspråk

11.30 – 12.00 Stora scen 
Att förändra med teater
I över åtta år har Hedda 
Produktion bedrivit 
påverkansarbete för att stoppa 
våld mot kvinnor genom att 
låta kända samhällsprofiler 
gestalta de utsatta kvinnorna i 
dokumentärföreställningen Seven. 
Kom och lyssna på hur och varför 
teater och påverkansarbete är den 
självklara kombon! 
Arrangör: Hedda Produktion AB

12.00 – 13.00 Lilla scen 
Health and Human Rights
International human rights law 
tells us that every human being is 
entitled to the »highest attainable 
standard of health«.  What does 
this offer in practice for individuals 
and health professionals?  
Participants: Maria Green, Raoul 
Wallenberg Institute and Lund 
University, Titti Mattsson and 
Hélène Pessah Rasmussen, Lund 
University
Organizer: Raoul Wallenberg 
Institute
The seminar will be held in English

12.30 – 13.00 Stora scen
Rättighetsbaserat arbete  
i praktiken
Konkreta exempel på hur ett rät-
tighetsbaserat arbete kan initieras 
och drivas av offentlig verksamhet 
med ansvar att förverkliga mänsk-
liga rättigheter.
Medverkande: Henry Ascher, Maria 
Lind, Vania Ranjbar och Sima 
Tayebi, MR-mentorer, Angereds 
Närsjukhus, Ida Wernered, 

Angereds Närsjukhus                                                  
Arrangör: Angereds Närsjukhus, 
Västra Götalandsregionen

12.30 – 13.00 foajéscenen
GQUAL– jämställdhet i  
internationella organ
Kvinnor är idag underrepresen-
terade i internationella organ. En 
grupp kvinnliga advokater och MR-
försvarare startade en kampanj 
för gender equality, GQUAL, för att 
verka för jämställd representation 
i internationella domstolar och 
människorättsorgan.
Arrangör: Fonden för mänskliga 
rättigheter

13.00 – 13.30 Stora scen
Att vända på hierarkierna
Hur får vi en psykiatri som inte 
kränker och diskriminerar? Egen-
specialister, »rättighetsbärare«, 
och personal, »skyldighetsbärare«, 
berättar.
Medverkande: , Annika Ahren 
Vargas, sjuksköterska, Barbara 
Bischof, fysioterapeut, Agneta 
Persson, egenspecialist
Arrangör: Psykosvård Nordost PNO

13.00 – 13.30 Lilla scen
Det kallas Huskurage
Ingen kan hjälpa alla – men alla 
kan hjälpa någon. Att ta ställning 
mot våldet som sker i våra hem 
behöver inte vara svårt eller fullt 
av risker. Många gånger kan det 
räcka med att visa att en hör eller 
vet vad som pågår. Att knacka på 
kan stoppa pågående våld. Att 
stoppa pågående våld kan rädda 
liv. Det vill vi att alla ska veta. Vi 
kallar det Huskurage.
Medverkande: Nina Rung och 
Peter Svensson, initiativtagare
Arrangör: Huskurage

13.00 – 13.30 foajéscenen
Scholars at Risk
The University of Gothenburg is as 
of the fall 2015 hosting scholars 
within Scholars at Risk, a network 
that helps to protect threatened 
scholars. Hear their stories and 
thoughts on academic freedom.
Organizer: University of Gothenburg
The seminar will be held in English

13.30 – 14.00 Stora scen
Låt Stå! Antirasism på schemat  
Hur kan lärare och elever praktiskt 
arbeta mot rasism? Låt Stå – Anti-
rasism på schemat ger kunskap 
och konkreta metoder för ett kva-
litativt antirasistiskt arbete i den 
svenska skolan.  
Medverkande: Niklas Andersson 
och Anneli Kastberg, Låt Stå, 
PeaceWorks Malmö
Arrangör: PeaceWorks

13.30 – 14.00 Lilla scen
Antirasism inom hivprevention  
Representanter från ideell och 
offentlig sektor berättar om ett 
samarbetsprojekt där rasistiska 
föreställningar inte ska stå i vägen 
för alla människors rätt till sexuell 
hälsa.
Medverkande: Linda Palhamn, 
RFSL Göteborg, Tommy Pherson, 
Västra Götalandsregionen.  
Moderator: Gabriela Velasquez, 
Anti-rasistisk hivprevention
Arrangör: Göteborgs stad, Positiva 
Gruppen Väst, RFSL Göteborg, 
RFSU Göteborg, Västra Götalands-
regionen

13.30 – 14.00 foajéscenen
Barnets perspektiv, barnperspekti-
vet eller barnrättsperspektivet?     
Vill vi höra barnets röst, den 
vuxnes tolkning av barnets röst 
eller barnkonventionens röst? Hur 
skiljer sig dessa tre perspektiv åt 
och vad förenar dem?
Medverkande: Camilla Linde, Röda 
Korsets Ungdomsförbund, Karin 
Ljung Aust, Sensus
Arrangör: Sensus

14.00 – 15.00 Stora scen
Att få upprättelse för hatbrott
I projektet »Alla människors rätt 
– Sveriges ansvar« har vi samlat 
kunskap och erfarenheter från 
personer som drabbas av diskri-
minering och hatbrott. Många är 
överens om var de största proble-
men ligger och vilka förändringar 
som måste till för att staten ska 
kunna uppfylla sina åtaganden.  
Medverkande: Maria-Pia Cabero 
och Meral Onmaz, Stiftelsen Expo, 
Johanna Westeson, Civil Rights 
Defenders
Arrangör: Stiftelsen Expo

14.00 – 14.30 Lilla scen 
Hur mycket kan du om  
barnkonventionen?
Projektet Uppdrag 54 vill skapa 
debatt, sprida kunskap och vara 
en pådrivare för att barnkonven-
tionen blir en lag i Sverige. 
Medverkande:  Yarko Rhea, 
Uppdrag 54, Ylva Wångersjö, 
13 år deltagare Uppdrag 54. 
Moderator: Kerstin Wennergren, 
Folkets Hus Hammarkullen 
Arrangör: Uppdrag 54/Folkets Hus 
Hammarkullen

14.30 – 15.00 Lilla scen 
Polish humanitarian help  
Polish Humanitarian Action is a 
Polish non-profit organisation 
which for more than 20 years 
has been providing humanitarian 
relief worldwide. Come and learn 
more about our work.
Participants: Grzegorz Gruca, 
Member of the Board, Agnes 
Johansson, International Coordi-
nator, Justyna Maciejczak, Junior 
Fundraising Officer
Organizer: Polish Humanitarian 
Action
The seminar will be held in English
 
15.00 – 15.30 Stora scen
Kreolisering – att skapa  
sin egen identitet
Vem har rätt att skapa sin egen 
identitet och kan det frigöra en 
från identiteter som andra har gett 
en? Ett samtal om identitet, mel-
lanförskap och att skapa sig själva 
som grupp.
Medverkande: Lewend Tasin och 
Anton Landehag, rapportförfattare 
till Kreol – ett spöke går runt i orten
Arrangör: Arena Idé

15.00 – 15.30 Lilla scen
Vad kan mänskliga rättigheter 
tillföra arbetet?
Samtal mellan person med prak-
tisk erfarenhet av att se en redan 
existerande verksamhet ur ett 
rättighetsperspektiv och Elisabeth 
Abiri, Emerga
Arrangör: Emerga

15.00 – 15.30 foajéscenen
Ökad egenmakt för nyanlända   
Informationsverige.se är en webb-
portal med samhällsinformation 
till nyanlända. Den ger en ökad 
egenmakt och möjlighet att hitta 
svar på frågor om det svenska 
samhället. 
Medverkande: Maria Nobel, Läns-
styrelsen i Västra Götalands län
Arrangör: Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län

15.30 – 16.00 Lilla scen
Ungas röster inom antirasismen
Flickaplattformen bjuder in till ett 
samtal om hur unga engagerar 
sig i den antirasistiska kampen 
och hur unga själva ser till att 
säkerställa sina rättigheter. De 
visar goda exempel och ger tips till 
en fortsatt antirasistisk kamp.
Medverkande: Representanter från 
Flickaplattformen, GUTS, KFUM Gö-
teborg och Muslimska Feminister
Arrangör: Flickaplattformen

Tel: 08-12 15 00 51
info@ordfront.se
www.ordfront.se

 MiSSA inTe
Föreningen ordFronTS  
SeMinArier på Mr-dAgArnA

Bland annat:

KAn AllA vArA  
AnTirASiSTer?
Tisdag 14:30 - 16:00 g2

BeSöK oSS ocKSå på  
uTSTällArTorgeT,  
monternummer 35

Föreningen ordFronT 
– för en bred samhällsdebatt,  
demokrati och människors  
lika värde

vill du bli medlem?  
läs mer på www.ordfront.se
 
Facebook:  
Föreningen ordfront

Hedda Krausz Sjögren
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UTSTäLLARe

Tillgänglighet
1.  flickatorg
2. Studieförbundet Bilda 
3. göteborgs Rättighetscenter 
4. Sveriges Stadsmissioner
5. Svenska Institutet 
6. Regeringskansliet 
7. kommissionen mot antiziganism 
8. Svenska elektrikerförbundet 
9. Vision
10. IOgT-NTO-rörelsen och Adoptionscentrum
11. Ideella föreningen Skyddsvärnet i  

Stockholm 
12. Share Music Sweden 
13. Region Skåne 
14. Malmö convention Bureau 
15. Neutrala ungdomsföreningen i göteborg
16. Uppdrag 54 / folkets hus hammarkullen 
17. Arvsfonden
18. Rättighetsfokus
19. Integrationscentrum göteborg 
20. fairtrade city göteborg 
21. Social resursförvaltning
22. göteborgs stad
23. Länsstyrelsen i Västra götaland
24. Västra götalandsregionen
25. Sveriges kvinnolobby
26. diakonia

27. forum Syd
28. Raoul Wallenberg Institutet
29. göteborgs universitet
30. Svenska kyrkan
31. fonden för mänskliga rättigheter
32. Sensus
33. Ibn Rushd studieförbund 
34. demokratiAkademin
35. föreningen Ordfront
36. erikshjälpen 
37. Svenska Lottakåren
38. Right Livelihood Awards foundation
39. Teologiska högskolan Stockholm 
40. Uppsala universitet
41. Lunds universitet
42. Mångkulturellt centrum
43. Sveriges kommuner och Landsting
44. Lika Unika
45. Amnesty International
46. ROTeRANde MONTeR
47. ROTeRANde MONTeR
48. RealStars
49. emerga
50. Tranås Resebyrå 
51. Statens museer för Världskultur 
52. Nämnden för statligt stöd till  

trossamfund (SST)

53. Myndigheten för ungdoms- och  
civilsamhällesfrågor (MUcf)

54. forum för MR och demokrati i Iran 
55. föreningen Västsahara 
56. Individuell Människohjälp 
57. Polish humanitarian Action
58. Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
59. Svalorna Latinamerika 
60. Teskedsorden / emerichfonden
61. PeaceWorks Sweden
62. Transföreningen fPeS
63. ActionAid International Sweden 
64. Union to Union
65. Östgruppen för demokrati och mänskliga 

rättigheter 
66. Röda korsets Ungdomsförbund 
67. Röda korset
68. kvinna till kvinna
69. Assyrier Utan gränser 
70. Länsstyrelsen I Stockholm 
71. Ungdom Mot Rasism
72. fOLAc – folkbildning – Learning for Active 

citizenship 
73. Stiftelsen expo
74. Skolverket
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Mot kongresshallen
och foajéscenen

Mot kongresshallen
och foajéscenen

Mot g-lokalerna

Mot j- och R-lokalerna

h-hALLeN

Söndag den 8 november – fri entré till allt 
program på Världskulturmuseet! dess-
utom fri entré till miniseminarier och ut-
ställningar måndag den 9 november och 
tisdag den 10 november på Svenska Mäss-
san. Miniseminarierna äger rum på öppna 
scener på utställartorget och i foajén och 
kräver ingen biljett. På utställartorget kan 
du möta ett 70-tal organisationer som 
arbetar med mänskliga rättigheter i prak-
tiken. 

Berättelser 
från förorten
I utställningen Våra berättelser på våra 
villkor delar kvinnor som lever i olika förorter 
med sig av sina upplevelser av och reflek-
tioner kring fördomar och rasism. Utställ-
ningen består av fotografier och texter som 
är producerade av kvinnoorganisationen 
Hayat och tillsammans med Biskopsgår-
dens Kvinnor och Voice of Hijabis visar de 
upp projektet. I utställningen, som finns i 
foajén på Svenska Mässan alla dagar, kom-
mer det också att finnas möjlighet att få en 
hennamålning.

Ta bussen 
till heliga rum
Under Mänskliga Rättighetsdagarna er-
bjuder Svenska kyrkan två bussturer gratis 
till tre av Göteborgs heliga rum. Turen lyfter 
fram olika perspektiv kring religionens bety-
delse i ett sekulariserat och mångreligiöst 
samhälle och deltagarna får höra om för-
samlingens tillkomst och kamp för rätten att 
få praktisera sin religion. Bussresan tar cirka 
tre timmar. 

Bussen avgår måndag och tisdag 12.30 
från Entré 8, Mässans gata 8.

Förboka biljetter via: berit.bornecrantz@
interreligiosacentret.se, 0768 291 300 eller 
boka i Svenska kyrkans monter på utställar-
torget under Mänskliga Rättighetsdagarna.

Arrangör: Göteborgs Interreligiösa Center, 
Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs 
stift, Svenska kyrkan

Bli volontär! 
Är du sugen på att jobba ideellt under Nor-
dens största forum för mänskliga rättighe-
ter? I år är vi i behov av cirka 100 engagera-
de och duktiga frivilligarbetare. Det ger dig 
möjlighet att möta politiker, aktivister och 
föreningsaktiva från hela världen, att lyssna 
på seminarier om vår tids mest brännande 
frågor och att vara en viktig pusselbit i ett 
viktigt arrangemang. Kontakta vår volontär-
samordnare på: volontar@mrdagarna.se 

Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter 
att vara en tillgänglig konferens och arbe-
tar kontinuerligt för att nå detta mål. här har 
vi försökt svara på de vanligaste frågorna.    
 
finns hörslinga i alla lokaler? 

Vi strävar efter att det ska finns hörslinga 
i samtliga seminarielokaler. Om hörslingan 
inte fungerar, kontakta de volontärer som 
arbetar som rumsvärdar.

är programmet tillgängligt för mig med 
behov av tolkning till teckenspråk? 

Vid anmälan lämnar du som behöver 
tolkning till teckenspråk uppgifter om vilka 
seminarier du önskar delta vid. En del se-
minarier kommer att tolkas till teckenspråk 
utan att du behöver anmäla ditt intresse för 
det. Dessa seminarier markeras i det tryckta 
programmet och på hemsidan.

är programmet tillgängligt för mig med 
behov av dövblindtolkning? 

Vi har för närvarande inga seminarier 
som dövblindtolkas. Vid anmälan kan du 
lämna uppgifter om du önskar dövblind-
tolkning till något specifikt seminarium. Vi 
försöker att tillgodose alla deltagares be-
hov i så stor utsträckning som möjligt.

kommer jag som är rullstolsburen att 
kunna röra mig obehindrat i lokalen? 

Alla lokaler är anpassade för rullstols-
burna. Vi är dock medvetna om att det kan 
bli mycket folk i och mellan lokaler vilket 
kan försämra möjligheten att röra sig obe-
hindrat.

finns konferensmaterialet tillgängligt i 
andra format? 

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

finns det möjlighet till ledsagare på 
plats? 

Behöver du ledsagare kan du vända dig 
till tillgängliga volontärer i informationsdis-
ken. Kontakta gärna oss om du redan nu 
vet att du vill ha ledsagare.

finns det mat till mig som har särskilda 
kostbehov? 

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

for information in english contact: info@
mrdagarna.se

glöm inte att köpa biljett till 
MR-middagen den 9 november 
kl 18.00 på Restaurang estrad 
på Svenska Mässan! Vegetarisk 
buffé, underhållning och möjlig-
het att mingla med gamla och 
nya vänner. Bokas på www.mr-
dagarna.se under »Boka biljett«.

fri entré
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I utställningen Våra berättelser på våra villkor 
berättar kvinnor om rasism.

Vill du bli en av våra volontärer i göteborg? 
Amelia Stenmark hjälpte till under Mänskliga 
Rättighetsdagarna i Umeå 2014.
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hur påverkar mediebilden 
synen på muslimer?
I vilka sammanhang förekommer muslimer i svensk nyhetsrapportering och hur ser den rapporteringen 
ut? Vem eller vilka är det som får representera muslimer i svenska medier? det här var frågor som ställ-
des när Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman, beslutade att låta göra en analys av den svenska 
mediebilden av muslimer. 

en uppfattning som regel-
bundet kommer till uttryck 
när DO möter olika svenska 
organisationer för musli-

mer är att negativa stereotyper 
förekommer och reproduceras i 
svenska medier. Diskriminering av 
människor som är eller förmodas 
vara muslimer är ett aktuellt och 
viktigt område för DO idag. Myn-
digheten har nyligen genomfört 
en förstudie som stärker bedöm-
ningen att detta utgör ett sam-
hällsproblem i Sverige. Förstudien 
bygger på forskning, anmälningar 
till DO om diskriminering, rappor-
tering om hatbrott och dialog med 
företrädare för civilsamhället.  

 – Vi vet att stereotypisering och 
förmedlande av stereotyper är 
något som bidrar till diskrimine-
ring. Men även om det finns gott 
om internationell forskning om 
hur det faktiskt ser ut så har det 
fram tills nu till stor del saknats 
aktuell forskning om svenska 
förhållanden med inriktning på 
medier. Det fanns alltså anledning 
att mer systematiskt undersöka 
hur muslimer skildras i svenska 
medier. Av det skälet gav DO efter 
upphandling ett uppdrag till fors-
karen Marta Axner vid Centrum 
för forskning om religion och sam-
hälle vid Uppsala universitet att 
genomföra en medieanalys, säger 
Agneta Broberg. 

Resultatet av analysen visar att 
mediebilden av muslimer i Sverige 
inte verkar ha förändrats särskilt 
mycket sedan 1990-talet och 
00-talet när tidigare studier med 
jämförbara resultat genomfördes. 
Muslimer beskrivs främst som en 
gruppmarkör i rapportering om 
säkerhet, terror och militära insat-

ser. Artiklar som innehåller repre-
sentationer av muslimer handlar 
ofta på något sätt, antingen direkt 
eller indirekt, om våld, hot eller 
spänningar i samhället. 

– Även om inte alla artiklar i 
materialet handlar om våld så är 
det ett bestående intryck att islam 
och muslimer nästan alltid är för-
knippat med problem. Även när 
journalister i rapporteringen har 
ansträngt sig för att distansera sig 
från en negativ bild, så tar beskriv-
ningarna ändå sin utgångspunkt 
i sådana bilder och därmed så be-
kräftas den. Ytterligare en intres-
sant observation är att samtliga 
redaktioner påtalade att de sällan 
rapporterar om religion. 

Den analys som DO har låtit 
genomföra kan inte sägas ge en 
statistiskt fastställd och allmän-
giltig sanning om den svenska 
mediebilden av muslimer. Till det 
behövs mer omfattande forskning. 
Men rapporten ger en tydlig och 
aktuell indikation på hur musli-

mer representeras i svenska me-
dier. Rapporten öppnar också för 
en diskussion om vad denna repre-
sentation innebär, för medierna 
själva, för människor som uppfat-
tas tillhöra »gruppen muslimer«, 
för majoritetssamhället och för 
samhällsutvecklingen i stort. 

På Mänskliga Rättighetsdagarna 
kommer DO att fortsätta den här 
diskussionen. DO har bjudit in till 
en panel med publicister från någ-
ra av Sveriges större redaktioner 
samt forskare och representanter 
från det muslimska civilsamhället.

– Syftet med seminariet är att 
föra en diskussion om hur medielo-
gik och nyhetsvärdering kan bidra 
till att skapa stereotypiseringar och 
föreställningar om gruppidentite-
ter som kan medföra att enskilda 
människor drabbas av rasism och 
exkludering, eller utsätts för diskri-
minering. Och inte minst om hur 
sådana mediebilder kan motverkas, 
säger Agneta Broberg.

Även DO:s andra seminarium 
kan sägas handla om representa-
tioner, nämligen det mänskliga 
fenomenet att kategorisera andra 
människor och tillskriva dem egen-
skaper. Personer som diskriminerar 
behöver inte göra det med avsikt. 
Omedvetna och oreflekterade före-
ställningar kan leda till oavsiktliga 
handlingar som diskriminerar. För 
personer som arbetar i det allmän-
nas tjänst – inom skolan, social-
tjänsten, vården eller polisen – är 
det särskilt viktigt att bemöta män-
niskor på ett likvärdigt sätt. 

– Jag hoppas att båda dessa semi-
narier ska motivera till reflektion 
och till att prova och ifrågasätta 
egna föreställningar, säger Agneta 
Broberg.

dO:
diskriminerings-
ombudsmannen 
är en statlig myn-
dighet som ar-
betar mot diskri-
minering och för 
allas lika rättig-
heter. dO bilda-
des den 1 januari 
2009 genom att 
de dåvarande 
ombudsmännen 
slogs ihop. de sju 
diskriminerings-
grunderna är: 
kön, könsidentitet 
eller könsuttryck, 
etnisk tillhörig-
het, religion eller 
annan trosupp-
fattning, funk-
tionsnedsättning, 
sexuell läggning 
och ålder. 

»jag hoppas  
att båda 
dessa semi-
narier ska 
motivera till 
reflektion 
och till att 
prova och 
ifrågasätta 
egna före-
ställningar«
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dO har analyserat den svenska 
mediebilden av muslimer. Fl
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LO och LO-distriktet i Västsverige arrangerar ett semi-
narium/samtal om LOs arbete mot främlingsfientlighet  
och rasism och presenterar en ny rapport på temat 
»Varför är det så svårt att komma in på den svenska  
arbetsmarknaden?« Rapporten fokuserar på Västsverige.

Tid: 10 november kl 9.00-10.00
Plats: K1

Deltagare i samtalet:
Therèse Guovelin, ordförande i HRF (Hotell och restaurangfacket) 
och ledamot i LOs styrelse
Anna Palmér, LO-distriktet i Västsverige
Christer Mattson, Toleransprojektet

Moderator: Mats Wingborg, frilansjournalist

Agneta Broberg



TId Och PLATS
Mänskliga Rättighetsdagarna 
genomförs den 9-10 november på 
Svenska Mässan i göteborg. glöm inte 
att skriva ut din biljett som du fått via 
e-post då du registrerat dig.
Ingång: entré 8, Mässans gata 8, vid 
kongresshallen mot Scandinavium. 
Registreringen öppnar måndag den  
9 november kl 8.30.
Program måndag: 9.30-17.30.
Program tisdag: 9.00-17.30.
dessutom: gratisdag på 
Världskulturmuseet söndag den 8 
november. Adress: Södra Vägen 54, vid 
Universeum och Liseberg. Närmaste 
hållplats är korsvägen.
Program söndag: 11.00-17.00.

ANMäLAN
köp din biljett på www.mrdagarna.se 
du kan också köpa biljetter i entrén på 
Svenska Mässan i mån av plats. 

Observera att biljetter inte ger 
någon garanterad plats på seminarier. 
Var ute i god tid och ha gärna ett 
andrahandsalternativ! 

deLTAgARAVgIfTeR
Mänskliga Rättighetsdagarna 
är uppdelade i två delar – den 
ena är gratis och den andra är 
kostnadsbelagd. för att få tillgång till 
alla längre seminarier krävs det att du 
har köpt en biljett.

Två dagar:
• Myndigheter & företag: 2 150 kr
• Ideella organisationer, lärare &    
   privatpersoner: 950 kr
• Studenter, arbetslösa & pensionärer:  
   290 kr
• Skolklasser (bokas klassvis) per  
   elev: 200 kr

en dag:
• Myndigheter & företag: 1 550 kr
• Ideella organisationer, lärare &     
   privatpersoner: 750 kr
• Studenter, arbetslösa & pensionärer:     
   190 kr
• Skolklasser (bokas klassvis) per elev:  
   150 kr

fRI eNTRé
för den som inte har köpt biljett finns 
det fortfarande mycket att göra på 
Mänskliga Rättighetsdagarna:
Söndag den 8 november – fri entré till 
allt program på Världskulturmuseet!
dessutom fri entré till miniseminarier 
och utställningar måndag den 9 
november och tisdag den 10 november 
på Svenska Mässan.

Miniseminarierna äger rum på öppna 
scener på utställartorget och i foajén 
och kräver ingen biljett. här pågår ett 
non-stop-program med debatter, samtal 
och kulturinslag. På utställartorget kan 
du möta ett 70-tal organisationer som 
arbetar med mänskliga rättigheter i 
praktiken. 

BOeNde
Mänskliga Rättighetsdagarna har 
förbokat platser på vissa hotell i 
göteborg, se vår hemsida för mer 
information: www.mrdagarna.se.  

TILLgäNgLIgheT
Alla lokaler är anpassade för 
rullstolsburna. Vi strävar efter att 
hörselhjälpmedel ska finnas i samtliga 
lokaler. 

Seminarier som tolkas till teckenspråk 
markeras i programmet, meddela 
vid anmälan om du har behov av 
tolkning vid andra seminarier. kontakta 
oss gärna så gör vi vårt bästa för 
att tillgodose  dina behov: info@
mrdagarna.se 

PReSS
Vill du rapportera från Mänskliga 
Rättighetsdagarna? kontakta 
annika.hallman@mrdagarna.se för 
ackreditering och vidare information.

ARRANgÖReR
demokratiAkademin, diakonia, fonden 
för mänskliga rättigheter, forum 
Syd, föreningen Ordfront, Ibn Rushd 
studieförbund, Samhällsvetenskapliga 
fakulteten vid göteborgs universitet, 
Raoul Wallenberg Institutet, Sensus 
studieförbund, Svenska kyrkan, Sveriges 
kvinnolobby.

LOkAL ARBeTSgRUPP
diakonia, göteborgs rättighetscenter, 
göteborgs stad, Ibn Rushd 
studieförbund, Länsstyrelsen i 
Västra götalands län, Sensus 
studieförbund, Svenska kyrkan, Västra 
götalandsregionen.

I SAMARBeTe Med
diskrimineringsombudsmannen, 
crossing boarders, flickaplattformen, 
hungerprojektet, Sveriges kommuner 
och landsting, Sveriges Stadsmissioner, 
Uppsala universitet, Världskulturmuseet. 

Med STÖd AV
Regeringskansliet, Sida.

för fullständig och uppdaterad 
information se www.mrdagarna.se
Reservation för förändringar.

ORgANISATION 
föreningen Ordfront är ekonomisk och 
juridisk värd för Mänskliga Rättighets-
dag arna och arbetsgivare för kansliet.

kANSLI
caroline Matsson (tjl), projektledare 
Malin Slätis, projektledare
Micael Wennbom, projektkoordinator
Annika hallman, kommunikatör
Anette Pettersson, rådgivare
Anna Wigenmark, rådgivare
form: Pernilla dure

Tryck: Sörmlands grafiska
Adress: Mänskliga Rättighetsdagarna
Box 6309, 102 35 Stockholm
info@mrdagarna.se

ARRANgÖReR: INfORMATION

I SAMARBeTe Med: 

Med STÖd AV:

föreningen

LOkALA ARRANgÖReR: 

P L A T T F O R M E N


