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INNEHÅLL
Välkommen till Mänskliga 
Rättighetsdagarna 2021! 

30.

42-43.

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

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 
2021 är »Demokrati + mänskliga rättigheter 
= sant!«. En matematisk uppställning som 
till en början verkar enkel, två storheter 
som går hand i hand och där den ena krävs 
för att den andra ska få en full verkan. Eller 
är det så enkelt? I allt fler länder ser vi nu 
hur demokrati, eller »majoritetsviljan«, 
används som ett argument för att inskränka 
eller kränka rättigheter. Exempelvis ifrå-
gasätts i allt fler demokratiska stater rätten 
att söka och få asyl, rätten att bestämma 
över sin egen kropp och rätten till vård för 
personer som inte är medborgare i landet.
En levande demokrati, där alla människors 
lika värde respekteras, är ändå en grundför-
utsättning för mänskliga rättigheter. Sedan 
några år tillbaka kan vi se en negativ trend 
för demokratin globalt, något som också 
förstärkts ytterligare av Coronapandemin. 
Hur kommer det sig och hur påverkar det 
skyddet av mänskliga rättigheter? Hur kan 
vi vända trenden och istället stärka demo-
kratin lokalt, nationellt och globalt samt 
säkerställa att de mänskliga rättigheterna 
respekteras för alla alltid?

2021 firar svensk demokrati 100 år, men 
i realiteten är vår demokrati betydligt 
yngre än så. Mänskliga Rättighetsdagarna 
i Göteborg kommer att uppmärksamma 
jubileumsåret genom att lyfta både de 
möjligheter och de utmaningar som 
demokratin utgör för uppfyllandet av allas 
mänskliga rättigheter. Vi gör det genom att 
samla över 100 civilsamhällesorganisatio-
ner och offentliga aktörer som tillsammans 
arrangerar runt 150 programpunkter och 
ett 50-tal utställningar under två dagar. 
Programmet lyfter allt ifrån diskrimine-
ring till desinformation, delaktighet och 
digitalisering kopplat till demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Bläddra i programmet, ta del av de tips-
spalter som vänder sig till olika yrkes-
grupper och ringa gärna också in program 
som ligger utanför ditt eget fält. Det är 
på Mänskliga Rättighetsdagarna vi som 
arbetar med mänskliga rättigheter bryter 
oss ur våra egna stuprör och träffas över 
yrkesgrupper och sektorer. Passa på att 
utbyta kunskap, metoder och erfarenheter, 
bygga nya koalitioner och ladda energi till 
ditt fortsatta arbete.

Vi ses (äntligen!) i Göteborg! 

4-6 Shrinking space 
Krympande demokratiskt utrymme för ci-
vilsamhället är ett globalt fenomen och en 
utmaning som lyfts i flera seminarier på MR-
dagarna.

8-10 MR i Västra Götaland 
Årets lokala värdar berättar mer om sina 
seminarier på MR-dagarna. 

12-27 Programtexter
Här hittar du hela programmet till forumet.
 
28 Ungt inflytande på MR-dagarna 

30 Kultur på MR-dagarna 

34-35 Schema längre seminarier 

36-39 Schema miniseminarier 

42-43 100 år av demokrati i Sverige!? 

44-45 Fredstorget  

52 Praktisk information
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Anna Wigenmark:

har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötes-
plats för frågor som rör mänskliga rättigheter, lokalt, nationellt och 
globalt. Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till 
utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt 
och här möts forskare, studenter, tjänstepersoner, aktivister, politi-
ker och ideellt engagerade.  Konferensen drivs helt utan vinstintresse 
och är ett samarbetsprojekt mellan nio organisationer: Amnesty  
Sverige, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rät-
tigheter, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Samhälls-
vetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studie-
förbund och Svenska kyrkan.

Mänskliga Rättighetsdagarna …

Mänskliga rättigheter och demokrati hör 
självklart ihop. Men förhållandet dem 
emellan är komplicerat. På senare tid känns 
det som att den gemensamma nämna-
ren krympt i storlek – att exemplen där 
demokrati, eller kanske snarare utövandet 
av demokratiskt given makt, allt oftare 
används för att inskränka rättigheter än att 
tvärtom vara ett skydd för rättigheternas 
överlevnad. 

Winston Churchill lär ha sagt att »De-
mokrati är den sämsta formen av statsskick 
– förutom alla de andra«. Och demokrati 
är fortfarande det bästa statsskicket för 
att säkra mänskliga rättigheter. Och det är 
också demokrati som är måttstock för när 
och hur en stat kan tillåtas att inskränka 
människors rättigheter. 

Europadomstolen slår fast att inskränk-
ningar i exempelvis yttrandefriheten 
måste vara »nödvändiga i ett demokratiskt 
samhälle«. Om demokratiska fri- och 
rättigheter ska få begränsas, ställs krav på 
rättssäkerhet – undantagen ska ske i lag, 
vara ändamålsenliga och proportioner-
liga. Principer som är viktiga i just liberala 
demokratier.

Demokratiska värderingar har blivit 
rättesnöre för tolkningen av de mänskliga 
rättigheterna. Men det motsatta är minst 
lika viktigt – att de mänskliga rättigheterna 
sätter gränser för utövandet av demokratin, 
folkstyret. De mänskliga rättigheterna sät-
ter gränser för vilka beslut som får fattas i 
demokratins namn.  

Eller borde göra det i alla fall. Ungerns 
premiärminister Viktor Orbán kritiseras 
av Europaparlamentet för att ha infört dis-
kriminerande lagar mot HBTQI+ personer. 
Hans svar blir att hålla en folkomröstning. 
Om folket vill förbjuda skildringar av HB-
TQI+ förhållanden i barnböcker, osynlig-
göra gruppen för allmänheten, då är det 
folkets röst och vilja. Direktdemokrati!

Eller när senaten i Texas stiftar en lag 
som i princip förbjuder all abort, så är det 
en följd av en lång politisk pro-life tradi-
tion som har stort stöd i delstaten. Så det är 
folkets vilja. Ett demokratiskt beslut.

 
Mänskliga rättigheter och demokrati 
hänger ihop, det är sant. Men det är knap-
past ett oomtvistat förhållande. När rättig-
heterna gick från idé och moral till regler 
fastställda i internationella konventioner 
förvandlades internationell politisk vilja 
till juridik. Plötsligt ska internationella 
organ bestämma över stater och regeringar. 
Domar och beslut trumfa den nationella 
parlamentariska majoritetsviljan.

Det var ju så det var tänkt. Mänskliga 
rättigheter, menade grundarna till FN-
deklarationen och de efterföljande konven-
tionerna, är för viktiga för att bara natio-
nalstater ska skydda och försvara dem. Det 
är hela världssamfundets ansvar. I alla fall 
när det handlar om »skurkstater«.

Det gnisslar lite extra när just liberala 
demokratier fälls av MR-organ som Euro-
padomstolen. Storbritannien blev så stötta 
att de hotade att avträda från Europakon-
ventionen, när det visade sig att det var 
en kränkning av politiska rättigheter att 
frånta fällda brottslingar rösträtten. Här i 
Sverige hörs klagomål på »juridifiering«, 
när domstolarna tar makt över rättighets-
tolkningar från riksdagen. 

När parlamentariska församlingar fattar 
lagar som strider mot mänskliga rättighe-
ter, lämnas ofta påhittiga förklaringar för 
att försvara besluten. Efter 11 september 
2001 blev uppfinningsrikedomen på det 
området stor. Det var plötsligt rätt att 
göra »lite« fel mot vissa – om det var för 
det stora goda. I grunden en utilitaristisk 
tanke, långt ifrån idén om alla människors 
lika värde. Men det försvarades med att 
det var endast så det öppna, demokratiska 

30.

MR + demokrati = en inte helt 
okomplicerad historia

@mrdagarna @mrdagarna

/mrdagarna mrdagarna.se

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

samhället kunde försvaras–genom att riva 
ner delar av det och offra vissa människors 
rättigheter.

Självklart blir en folkomröstning som 
strider mot principen om allas lika värde 
inte legitim ur ett rättighetsperspektiv, lika 
lite som en exekutiv order om att starta ett 
tortyrprogram. 

Sanktionerna för illegitima majoritets-
beslut som kränker rättigheter är dess-
värre ofta svaga. Och nationella intressen 
att kränka rättigheter ofta starka. Ur ett 
svensk perspektiv har tillfälliga lagar som 
inskränker rättigheter för ett särskilt syfte 
och under en särskild tid, förlängts år efter 
år för att sedan permanentas. Även med 
nya regeringar. 

Och internationella konventioner som 
definierar demokrati och dömer stater för 
kränkningar av demokratiska principer 
är ovanliga. Den starkaste är nog artikel 2 
i EU-fördraget. Lite av ett ödets ironi att 
den union, som kritiserats för sitt bris-
tande demokratiska kapital, är den enda 
internationella sammanslutning som på ett 
relativt tidigt stadium tar strid för demo-
kratiska och rättsstatliga principer mot 
nationella, folkvalda, regeringar. Europa-
parlamentet kräver handling av kommissi-
onen. Ungern och Polen blir av med bidrag. 
Svagdemokratisk överstatlig rättighetskoll 
mot illiberal demokrati. Som sagt, det är 
komplicerat.

Anna Wigenmark är generalsekreterare för  
Föreningen Ordfront som är ekonomisk och 
juridisk värd för Mänskliga Rättighetsdagarna.
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SHRINKING SPACE
Hong Kong förlorar sin demokrati. Turkiet fängslar ytterligare en journalist. Ett val kuppas i Honduras. 
I Burma tar militären över igen. Det lilla som fanns av demokrati i Afghanistan faller som ett korthus. 
Texas avskaffar rätten till abort. Den arabiska våren är ett minne blott. Till och med EU-länder klassas 
som illiberala.

Ingen som följt nyheterna har missat att 
demokrati och mänskliga rättigheter är på 
reträtt. Och ingen som rört sig i civilsamhäl-
let det senaste årtiondet har kunnat undgå 
att höra talas om »Shrinking space«, det 
övergripande begreppet för hur civilsam-
hällets plats att agera och existera minskar. 
Fenomenet är globalt, och innebär en rad 
akuta och långsiktiga problem.

Trenden är säkerställd. Enligt paraply-
organisationen Civicus undersökning för 
2020 lever 25,4 procent av världens männ-
iskor i länder där friheten för individer att 
organisera sig är helt stängd, 43,4 procent i 
länder där den är kringskuren, 18,3 procent 
där organisationsfriheten är förhindrad, 9,3 
procent där den är begränsad i någon mån – 
och bara 3,4 procent i länder där den är helt 
fri. Civicus rapporterar också att situatio-
nen försämrats i elva länder sedan 2019, och 
bara förbättrats i två.

Civicus rapporter under hela 2010-talet 
har beskrivit samma tendens, och även 
många andra organisationer rapporterar 
om samma dystra utveckling. Ett exempel 
är en omfattande undersökning av Kvinna 
till Kvinna från 2018, där 123 kvinnorätts-
aktivister från 32 länder har svarat – en 
bedövande majoritet berättar om inskränk-
ningar, begränsningar, hot och våld mot 
dem och deras verksamheter.

Shrinking space är ordagrant ett något 
missvisande begrepp. Utrymmet för 
civilsamhällets organisationer, föreningar, 
stiftelser och rörelser minskar inte bara 
– det kringskärs med vilja och mening av 
politiska åtgärder: lagändringar menade att 
just inskränka civilsamhällets inflytande 
och ibland blotta existens. Med minskade 
anslag eller möjligheter att anskaffa medel. 
Och med hot och våld, ofta från informella 
grupperingar lierade med partier eller 
regimer.

 
Utvecklingen går parallellt med en trend 
av att auktoritära och illiberala politiska 
krafter har haft medvind världen över i två 

decennier. Denna tid har också inneburit 
ett uppvaknande för civilsamhället. De har 
blivit tvungna att inse att även om de själva 
vill definiera sig som bredvid och bortom 
den politiska sfären, och fristående från 
politiska partier, så har andra sett dem 
som synnerligen politiska, och till och med 
ibland den allra främsta politiska fienden.

Populistiska högerradikala ser sig själva 
som Folkets eller Nationens enda sanna re-
presentanter. Röster som säger emot dem, 
kritiserar dem, eller aktörer som presen-
terar sig som moraliska vid sidan av dem, 
kan inte accepteras. Då säger de ju emot 
Nationen, eller påstår sig ha moral högre än 
Folkets sanna företrädare.

 
Den fascistiska monolit-staten, om än bara 
tänkt, tillåter inte fria aktörer. Att många 
MR-organisationer aktivt organiserar och 
talar för minoriteter, etniska, kvinnor eller 
hbtqi-personer till exempel, och hävdar 
deras rättigheter gör dem också till mot-
ståndare rent praktiskt i de högerradikalas 
förtryck och attacker på dessa grupper, som 
högerradikala regelmässigt gör till synda-
bockar, demoniserar och illegaliserar.

Shrinking space är inte något som bara på-
går i auktoritära stater eller fullt utvecklade 
diktaturer. Graden av minskande civilsam-
hällesutrymme kan nästan ses som en mä-
tare av graden av fara demokratin i ett land 
befinner sig i. Om man i den mildare ändan 
av skalan hittar USA:s Republikanska partis 
pågående kampanj i och utanför lagstiftan-
de församlingar för »voter supression«, kan 
man i den hårdare ändan hitta diktatorn 
Ramzan Kadyrovs järnhand över Tjetjenien 
med systematiska mord av oppositionella 
och massförföljelser av homosexuella.

Trenden är att det blir värre, nästan 
överallt. Med Ungern som exempel kan vi 
se hur Viktor Orbáns regim steg för steg 
under åren såsom följt en Shrinking space-
handbok; fristående MR-organisationers 
arbete har försvårats successivt, samti-

digt som de demoniserats i regeringens 
propaganda som »utländska spioner«; den 
fria akademin har sakta underfinansierats, 
tagits över och ersatts med regimlojala 
strukturer, domstolarna har besatts med 
regimlydiga domare; liksom de stora 
kulturinstitutionernas chefer. Fria medier 
har underminerats, baktalats, lagstiftats 
bort. Snart kontrollerar regimen allt, makt 
och pengar koncentreras till en liten klick i 
toppen.

Ett steg ned från Ungern i en tänkt 
Shrinking space-trappa hittar vi Turkiet, 
där Erdoğan-regimen gjort allt Orbán gjort 
i Ungern, men också mördat och fängslat 
tusentals oppositionella politiker, jour-
nalister och intellektuella. Ett ytterligare 
steg neråt och vi hamnar i ett läge där inget 
som helst civilsamhälle tillåts existera, 
eller knappt ens samälle – som i Kinas 
folkmordsliknande förtryck av uigurerna i 
Xinjiang-provinsen.

 
Om trenden är global, påverkar den Sverige 
också?

– I Sverige har vi historiskt värderat  
civilsamhället och föreningar högt, här är 
inställningen att det är så vi kanaliserar 
samhällsengagemang och folklig kraft, 
säger Anton Alsander, sakkunnig på Forum 
för idéburna organisationer med social 
inriktning.

– Vi har därför en bättre sits än civil-
samhället i många andra länder, men vi är 
verkligen inte immuna. Shrinking space 
drabbar även Sverige.

– En global trend är att organisationer av 
och för kvinnor samt minoritetsorganisa-
tioner, däribland muslimska organisationer 
och hbtqi-rörelsen, utsätts särskilt hårt, och 
det kan vi se i Sverige också. Sådana orga-
nisationer får ta emot mer kritik, hot, hat 
och till och med våld – och måste avsätta 
resurser och kraft för att bemöta detta, så 
mycket att det går ut över den verksam-
het de egentligen vill bedriva, säger Anton 
Alsander och hänvisar till en undersökning 
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av LSU (Landsrådet för Sveriges ungdoms-
organisationer).

– Det märks också en förändrad syn från 
den politiska sfären, stat och kommuner. 
Den är mer kritisk och granskande än förut. 
Det är som en svängning i grundattityden, 
förut var den allmänna tanken att de-
mokratin byggdes ifrån rötterna, ifrån civil-
samhället – idag är en vanlig föreställning 
istället att demokratin ytterst säkerställs 
av staten, och att civilsamhället snarare är 
en riskfaktor än en tillgång. Något som ska 
kontrolleras så att det håller måttet. 

–  Det har lett till en situation där kom-
muner ibland nekar organisationer anslag 
utan att ha ordentligt på fötterna, säger An-
ton Alsander. Det civilsamhället kan göra är 
att kräva enhetliga regler och transparens 
i bidragsgivningen, men också tydliga och 
inkluderande demokrativillkor som gynnar 
rörelser.

–  Vi formulerar också politiska förslag för 
att slå vakt om mänskliga rättigheter i lag-
stiftningen, till exempel att värna rättighe-
terna som är stadfästa i grundlagen bättre.

 
På ett övernationellt plan riskerar Shrinking 
space att inte bara skada civilsamhället, utan 

också förhindra de uppgifter det är tänkt att 
utföra. Sedan 1990-talet har många stater, 
särskilt i EU, talat sig varma och agerat för att 
civilsamhällets organisationer och rörelser 
ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 
Och då gärna i de stora, överstatliga och 
tidslängre projekt som ses som överpolitiska, 
som att motverka rasism, möta klimatho-
tet och stärka hbtqi-rättigheter. Här har 
civilsamhället bjudits in och fått »plats vid 
bordet«. Gärna under synliga former som 
stora internationella konferenser.

 
Men sådana överenskommelser, som 
Agenda 2030 och Parisavtalet (och före det 
Kyotoprotokollet) må syfta till storslagna 
förbättringar och en bättre framtid för 
mänskligheten, men de binder sällan 
regeringar till löften, vilket inte hindrar 
dem från att involvera en rad civilsamhäl-
lesorganisationer, stiftelser, och globala 
rörelser. Dessa anses inte bara förankra 
de globala avtalen folkligt, utan ges också 
kontrollerande och agerande roller.

Men när agendorna anses suspekta och 
angrips av politiska högerradikala krafter, 
eller ser ut att inte uppfyllas på grund av 
brist på konkret engagemang från nationella 

regeringar – då blir det lätt att ge civilsamhäl-
let skulden, och ifrågasätta dess anslag, agens 
och till slut existensberättigande. Shrinking 
space ligger bakom att få om något av de stor-
slaget utropade globala målen och agendorna 
kommer att uppfyllas.

Rapporter berättar också om hur olika or-
ganisationer och rörelser drabbas olika av 
Shrinking space. Stora, som är väl inbädda-
de i staternas elitskikt och vars verksamhet 
är mindre kontroversiell, och mer liknar 
mer traditionell välgörenhet, drabbas inte 
lika hårt som nya, radikalare gräsrotsrö-
relser. Världsnaturfonden hamnar inte i 
samma hetluft som Black Lives Matter, 
skulle man kunna uttrycka det.

Utsatta för lagändringar och ökade 
kontroller försöker också civilsamhälles-
organisationer anpassa sig för att överleva. 
De som är mer i linje med regimens åsikter 
och låter sig styras, kan klara sig. Andra 
går under. Risken är att kvar blir ett tamt 
och kontrollerat civilsamhälle som snarare 
bistår en intolerant regim med välgören-
hetstjänster och goodwill än står upp för 
mänskliga rättigheter.

Nationell chauvinism är en stark bidra-

Anton Alsander, sakkunnig på Forum för idéburna organisationer med social inriktning.
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»Vi har en bättre sits än civilsamhället i 
många andra länder, men vi är verkligen 
inte immuna. Shrinking space drabbar 
även i Sverige.«

»I en verklighet med 
Shrinking space måste 
biståndet vara flexibelt«

Karin Gregow, policyrådgivare för demokrati och 
mänskliga rättigheter på ForumCiv.
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gande orsak till Shrinking space. Utländsk 
finansiering av MR-organisationer är för 
högerradikala regimer ett särskilt irrita-
tionsmoment.  Situationen kompliceras av 
att det finns och funnits en politisk dimen-
sion i många transnationella civilsamhäl-
lesorganisationer – eftersom mänskliga 
rättigheter och deras efterlevande ses som 
hinder för högerradikala politiska krafter. 
De står i vägen för deras samhällsvision 
och maktutövande. Yttrande- och tryckfri-
het tillåter medier som kan kritisera dem, 
organisationsfrihet ger upphov till makt-
hindrande fria fackföreningar och dylikt. 
I Ryssland, Belarus, Ungern och Polen har 
det också mycket riktigt stiftats just lagar 
mot utländsk finansiering – ens delvis – av 
inhemska NGO:er. Detta har till och med 
fått juridisk status av spioneri i flera länder, 
som Ryssland.

Detta gör också att Shrinking space or-
sakar stora bekymmer för biståndsvärlden: 
bistånd släpps inte igenom utom på vissa 
villkor, och dessa riskerar krocka med till 
exempel Sveriges riktlinjer och uttalade 
ambition att biståndet ska bidra till demo-
kratisk förbättring.

– I en verklighet med Shrinking space 
måste biståndet vara flexibelt, säger Karin 
Gregow, policyrådgivare för demokrati och 
mänskliga rättigheter på ForumCiv.

– Det försvårar naturligtvis som i 
Kambodja när regimen inför lagar som 
begränsar civilsamhällesorganisationers 
möjligheter att ta emot utländskt bistånd. 
Då gäller det att hitta andra vägar via till 
exempel regionala aktörer eller informella 
organisationer så att medlen kan nå de som 
behöver stöd.

Flexibiliteten riskerar att kollidera 
med givarländernas krav på kontroll och 
effektivitet i biståndet. Det är många stor-
heter som ska balanseras i en föränderlig 
verksamhet.

– Vi ska inte frångå grundkrav som att 
stöd ska nå de som behöver, samtidigt mås-
te man ibland testa olika sätt och nya vägar, 
säger Karin Gregow. Ett sätt att skaffa sig 
en bra bild är samarbete och informations-
utbyte givarländer emellan.

– Demokratisatsningen för bistånd de 
senaste åren är postitivt, men ställer också 
högra krav, säger Karin Gregow , som me-
nar att det är viktigt att granska grundorsa-
kerna till olika fall av Shrinking space.

– Inte sällan är storföretag inblandade, 
till exempel i konflikter om naturresurser 
med urfolk. Då är det viktigt att vi också 
granskar företagen, och försöker påverka 
dem och deras investerare, som AP-fon-
derna, och departement och regering. Det 
ligger just nu ett förslag på EU-nivå om en 
lag som gör företag ansvariga att respektera 
och följa mänskliga rättigheter.

– Ambassader kan spela en nyckelroll, 
menar Karin Gregow. De tar ofta hand om 
såväl biståndskontakter som näringslivs-
främjande.

– En viktig sak just nu är att hålla ett 
öga på de demokratiinskränkningar som 
införts som pandemibekämpning. Vad vi 
ser är att sådana inskränkningar riskerar 
permanentas i många länder.

En högerradikal global trend ligger 
bakom Shrinking space. Men vad ligger 
bakom den? Vad har mänskligheten mer 
som är i sanning globalt? Dels atmosfären 
och biosfären: naturen, eller »miljön«. Och 
här finner vi också en kris, en tilltagande 
utrymmeskris. Utrymmet för att använda 
diverse ändliga råvaror, dricksvatten och 
odlingsjord krymper. Utrymmet att släppa 
ut fossila förbränningsgaser i atmosfären 
utan att orsaka katastrofer i snar framtid är 
praktiskt taget borta.

Men är det bristen på dricksvatten i 
Subsahara som får regimer att inskränka 
NGO:ers verksamheter? Är det de brin-
nande skogarna i Kalifornien som ger 
republikanerna drivet att stödja Donald 
Trump? Nja. Det behövs en länk till för att 
göra sammanhanget komplett.

Det finns ännu en global storhet. Vårt 
övernationella ekonomiska styrsystem: 
kapitalismen. Ett gränslöst flöde av kapital, 
finansinstrument och varor. Flödesrikt-
ningen är konstant uppåt, för det kontrolle-
ras av en mycket liten klick allt rikare indi-
vider.  Men nog för att en marxistisk kritik 
av civilsamhällets relation till kapitalet och 
den politiska sfären säkert skulle ha många 
poänger – det är inte den jag tänker på här.

Utan på den enklare observationen att 
ett kapitalistiskt system håller på att röra 
sig mot ett annat. Det öppna, liberala, 
marknadsvänliga, demokratiskt reglerade 
kapitalistiska samhälle som varit organisa-
tionernas, föreningarnas, stiftelsernas och 
mänskliga rättigheternas växtplats – och 
resultatet av dessas ansträngningar – är på 
reträtt, och civilsamhällets utrymme med 
det.

Dock lider inte kapitalismen av Shrin-
king space. Tvärtom expanderar den på 
biosfärens bekostnad, och regerar globalt 
mer outmanad än kanske någon gång sedan 
början av 1900-talet. Och den håller på 
att byta umgänge. Idag är den auktoritära 
jättestaten Kina och toppstyrda illiberala 
kleptokratier som Ryssland, Sydafrika, 
Brasilien och Indien kapitalismens nya 
lekkamrater – som den verkar trivas bättre 
med än med Västeuropas mänskliga rättig-
hetstramsande liberal-demokratier.

Det är kanske till kapitalismen som 
ansvaret för Shrinking space till slut 
måste skickas. De enorma finansström-
mar som göder de mäktiga multinationella 

strukturer som kallas företag – och deras 
kaptener miljardärerna. Om någon styr 
den globala utvecklingen så är det de. Inga 
NGO:s eller frivilliga avtal mellan reger-
ingar tycks kunna stoppa en storsatsning 
på att anlägga nya oljeborrfält i Arktis. Eller 
Amasondjungeln från att avverkas. Eller 
hitta någon bättre plats för alltfler miljoner 
flyktingar än miserabla läger.

Sanktioner och bojkotter från varken 
WHO, PEN eller EU verkar kunna lägga 
band på despoter som Lukasjenka eller 
Putin – som i sammanhanget bör nämnas 
är en av planetens rikaste män, tack vare de 
svarta pengar han fört ut från Ryssland till 
så kallade skatteparadis – en kapitalismens 
säkerhetszon ingen stat tycks kunna eller 
vilja stoppa. Han, liksom tusentals andra 
»statsmän« och överutsugare, avslöjades i 
Panama-papers-affären för några år sedan. 
Ingenting har gjorts åt det systemet sedan 
dess. Det finns ingen makt över världskapi-
talismen, nämligen.

Det krympta utrymmet för civilsamhäl-
let, som getts så stort ansvar och delaktig-
het av regeringar och stater att förbättra 
världen för oss alla, är snarare ett sjunkan-
de golv: någon monterar ned det underifrån 
och tar materialet och bygger något annat 
av det.

Antingen ber vi de superrika att hålla 
kvar demokratins utrymme öppet för oss. 
Eller så tar vi rätten att hålla det öppet eller 
stänga det ifrån dem. Annars får vi nog se 
det fortsätta minska. Två saker som i stort 
sätt alla rapporter och experter håller med 
om är att: 1. Stora som små organisationer 
och föreningar måste inse att de sitter i 
samma båt. Och 2: Krisen är politisk.

JOHAN BERGGREN är chefredaktör för 
Ordfront magasin.

KÄLLOR:

On »shrinking space« a framing paper  
(Transnational Institute 2017)

Shrinking Civic Space: The Role of Civil  
Society Organisations (Raoul Wallenberg 
Institute 2021)

Suffocating the movement – Shrinking space 
for women’s rights (Kvinna till kvinna 2018)

Civic Space in Europe Survey Report  
(Civil Society Europe, paraplyorganisation 
2016-2020)

Shrinking space for civil society – challenges 
in implementing the 2030 agenda (Forum 
Syd, 2017)

Shrinking space for civil society: the impact 
on young people and their organisations 
(European Youth Forum, 2020)

Addressing the global emergency of shrin-
king civic space and how to reclaim it  
(Westminster Foundation for Democracy 
(WFD), 2021)
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»I en tid som denna behövs det  
internationella  engagemanget och biståndet  
mer än någonsin«
Biståndet kan inte ensamt skapa demokrati i ett land, utan är en del av lösningen. Det  
menar Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia. Under MR-dagarna är Diakonia med 
och arrangerar ett seminarium som diskuterar biståndets möjligheter och begränsningar.
Vi hör ofta att vi lever i en ny tid i rela-
tion till den globala uppvärmningen och 
ett mer odemokratiskt politiskt klimat. 
Under MR-dagarna är ni med och arrang-
erar ett seminarium som heter »Bistånd i 
en ny tid« – vad innebär den »nya tiden« 
för er?

–Att flera negativa faktorer skulle sam-
manfalla och driva utvecklingen i världen 
bakåt hade vi inte kunnat förutspå för 
femton år sedan. Vi visste visserligen att 
vår klimatpåverkan skulle orsaka stora 
klimatförändringar, men inte att vi redan 
år 2030 skulle gå mot en global uppvärm-
ning på 2,7 grader. Inte heller trodde vi att 
demokratiska landvinningar skulle gå för-
lorade eller att respekten för kvinnors rät-
tigheter skulle minska i stället för att öka. 
Men vi ser nu att allt fler människor lever i 
odemokratiska, auktoritära länder, där de 
som arbetar för att försvara mänskliga rät-
tigheter, demokrati och jämställdhet ofta 
gör det med livet som insats. Tillsammans 
med pandemin och den ekonomiska tillba-
kagången har dessa faktorer drivit tillbaka 
kampen mot fattigdomen ett årtionde, och 
200 miljoner människor riskerar framöver 
att hamna i fattigdom. I en tid som denna 
behövs det internationella engagemanget 
och biståndet därför mer än någonsin för 
att vända utvecklingen rätt igen, säger Lena 
Ingelstam.

Biståndsfrågan är alltid högaktuell 
men kanske extra just nu, inte minst på 
grund av den senaste tidens utveckling i 
Afghanistan. Vilken roll spelar egentligen 
bistånd i länder som rör sig i en odemo-
kratisk riktning?

– Biståndet kan inte ensamt skapa demo-
krati i ett land utan är en del av lösningen. 
Bra bistånd ger stöd till lokala demokratis-
ka krafter och förändringsaktörer. I länder 
som rör sig i en odemokratisk riktning kan 
det därför även vara effektivt att ge stöd till 
offentliga organ om de är reforminriktade, 
exempelvis revisionsmyndigheten i Zim-
babwe som bidrar till att avslöja korrup-
tion, säger Lena Ingelstam och fortsätter,

– När det gäller Afghanistan så har ut-
värderingar visat att biståndet i allt för hög 
grad underordnades andra syften, vilket 
förstås påverkade resultatet, men det kan 
aldrig vara fel att stärka de demokratiska 
krafterna i ett land.

 
En fråga som har lyfts är om biståndsde-
batten saknar analyser om risker och vilka 
begränsningar som finns i vad biståndet 
kan åstadkomma. Lena Ingelstam menar 
att det är en stor utmaning att bedriva 
biståndsarbete i svåra miljöer utifrån flera 
olika aspekter. Det kan handla om områ-
den som drabbas av naturkatastrofer där 
det som byggts upp kan slås sönder igen, 
att medlen tas över genom en militärkupp 
eller att biståndet hanteras i områden med 
utbredd fattigdom och utbredd korruption. 

– Under sådana omständigheter måste 
man våga ta och acceptera risker. Det 
ställer förstås stora krav på att kontroll-
funktioner finns på plats och att systemen 
ständigt förbättras, men helt kommer vi 
aldrig att kunna bygga bort riskerna. Alltså 

☛ Bistånd i en ny tid 

Tid: Tisdag 7 december, 12:30 - 13:30

måste dessa tas med i beräkningen när 
man bedriver biståndsarbete. Vid sidan 
om det måste man också ha klart för sig att 
biståndet bidrar till att minska korruptio-
nen genom att stötta de mekanismer som 
bekämpar den, säger Lena Ingelstam.

Under seminariet kommer stora frågor 
rörande bistånd att lyftas, bland annat om 
jakten på mätbara resultat kan bli kon-
traproduktiv och vilka förväntningar som 
faktiskt är rimliga.   

– Vi hoppas på ett nyanserat och fak-
tamässigt samtal om vad biståndet kan 
åstadkomma och hur biståndets kvalitet 
ska kunna förbättras bland annat genom 
ökad lokal anpassning, riskhantering och 
ett förnyat sätt att lyssna in rättighetsinne-
havare, säger Lena Ingelstam.
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Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia
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– Som universitet värnar vi demokra-
tiska principer och allas lika värde och har 
stärkt det åtagandet genom att underteck-
na demokratideklarationen, säger rektor 
Eva Wiberg vid Göteborgs universitet. Vi 
har en internationellt framstående demo-
kratiforskning och ser MR-dagarna som ett 
utmärkt tillfälle att förmedla vår forskning 
och kunskap till fler. 

Vid årets MR-dagar visar Göteborgs uni-
versitet med sina seminarier att begreppet 
mänskliga rättigheter kan rymma väldigt 
många aspekter. 

 
Åldersdiskriminering tydlig
Idag är 25 procent av dagens väljare över 
65 år. Trots det är äldre personer starkt 
underrepresenterade inom rikspolitik och 
media. Forskare från AgeCap, Centrum 
för åldrande och hälsa, diskuterar vilka 
konsekvenser det får när äldre personers 
perspektiv och erfarenheter tappas bort. 
Deltar gör bland andra professor Ingemar 
Skoog och riksdagsledamoten Barbro 
Westerholm.
 
Samernas rättigheter
Sverige har flera gånger fått internationell 
kritik för att inte tillräckligt värna samer-
nas rättigheter. En viktig del i urfolksrätten 
är principen om fritt informerat förhands-
samtycke som kräver att urfolk konsul-
teras inför beslutfattande. Universitetets 
forskare belyser betydelsen av principen 
och det samiska folkets rätt att behålla och 
utveckla sitt kultur- och samfundsliv.

Göteborgs universitet lyfter demokrati-
frågor – nationellt och globalt!

För tredje gången arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Göteborgs 
stad, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs 
Universitet är i år lokala värdar för arrangemanget. Här berättar de mer om vad de 
kommer att lyfta i sina seminarier under MR-dagarna. Du kan också träffa de lokala 
värdarna på deras gemensamma monteryta på utställartorget. 
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Ingmar Skoog, föreståndare för AgeCap

Militärkuppen i Myanmar
Efter militärkuppen som genomfördes i 
Myanmar i februari 2021, har det skett en 
kraftig ökning av brott mot människors 
rättigheter där. Forskare sätter in dessa 
brott i en historisk kontext och diskute-
rar möjligheter för opinionsbildning och 
ansvarsutkrävande.
 
Enligt forskare …
Påståendet »enligt forskare« kan göra just 
forskare och vetenskaplig kunskap till 
brickor i politiska spel. Det väcker också 
frågor om vad universiteten bör göra för att 
stå upp för mänskliga rättigheter. En panel 
diskuterar hur universiteten kan agera 
när motparten hänvisar till att »forskning 
visar« och hur de kan stå upp för forskare 
vars forskningsresultat attackeras och 
ifrågasätts i politiskt laddade mediala 
situationer.
 
Lag för visselblåsare
Den 1 december 2021 förväntas EU:s vissel-
blåsardirektiv bli svensk lag och myndig-
heter och företag blir skyldiga att inrätta 
en visselblåsarfunktion. Lagstiftningen 
ska skydda de som anmäler missförhållan-
den och bidra till att öka väljarnas insyn i 
offentliga verksamheter. Hur visselblåsar-
funktioner ska utformas och fungera i en 
svensk kontext diskuteras och bland andra 
den tidigare diplomaten och FN-medarbe-
taren Anders Kompass deltar. 

CARINA ELMÄNG/GU

Välkomna till Göteborg  
och Västra Götaland! 

Under pandemin har det blivit tydligt att vi har en åldersdiskriminering i Sverige. 
Forskaren Ingmar Skoog är starkt kritisk till att gruppen över sjuttio år har bun-
tats ihop till en skör åldersgrupp. Det är ett av de ämnen Göteborgs universitet 
tar upp i programmet på MR-dagarna.

☛ Vill vi ha fler visselblåsare? 
Tid: Måndag, 10:30 - 11:30

☛ Svensk feministisk utrikespolitik mot  
Venezuela och Colombia 
Tid: Måndag 6 december 10:30 - 11:00

☛ Utesluts äldre från det offentliga sam-
talet? 
Tid: Måndag 6 december  13:00 - 14:00

☛ Who has a say? Public participation in 
climate change adaptation and disaster 
risk reduction initiatives 
Tid: Måndag 6 december  14:00 - 15:00 

☛ Samernas rätt till fritt och informerat 
förhandssamtycke 
Tid: Måndag 6 december 15:30 - 17:00

☛ Hur mår demokratin i Göteborg? 
Tid: Tisdag 7 december 14:00 - 14:30

☛ Hur kan universiteten använda veten-
skapen för att värna mänskliga rättigheter? 
Tid: Tisdag 7 december  16:00 - 17:00
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–Vi är demokratins funktionärer som 
verkar på medborgarnas uppdrag för 
samhällsgemensamma mål och vi behöver 
verka för att främja, förankra och försvara 
demokratin. I ljuset av pandemin måste vi 
arbeta ännu hårdare för länets invånare, och 
vårt värdskap för MR-dagarna blir ett viktigt 
forum på vägen, säger Anders Danielsson, 
Landshövding i Västra Götalands län.   

Länsstyrelsen ska verka för att natio-
nella mål får genomslag i länet. Målet för 
regeringens demokratipolitik är en levande 
demokrati som är uthållig, kännetecknas 
av delaktighet och där möjligheterna till 
inflytande är jämlika.

I regeringens strategi för det nationella 
MR-arbetet lyfts länsstyrelserna fram som 
en nyckelaktör i att säkerställa att konven-
tionsåtaganden beaktas på regional och lo-
kal nivå. Länsstyrelsen har flera roller och 
utpekade ansvarsområden. Den grundläg-
gande regeln är att länsstyrelsen ska belysa, 

Inför MR-dagarna i Göteborg har  
Göteborgs stad arbetat för att lyfta ungas 
perspektiv på mänskliga rättigheter och 
demokrati. 

– Det har varit viktigt för oss att inte bara 
prata om ungt inflytande, utan att faktiskt 
lämna över makt och utrymme till unga 
personer, säger Ingrid Dahlén, samordnare 
Ungt inflytande, Power to the Youth  och 
Social hållbarhet.

Göteborgs stad fattade tidigt beslutet 
om att ungt inflytande skulle prägla hela 
stadens värdskap i MR-dagarna 2021. 

– För min del började detta i våras. Då 
träffade jag unga personer som var knutna 
till olika inflytandeforum i Göteborg, bland 
annat ungdomsråd, ungdomsfullmäktige 
och Power to the Youth. Jag fick en stund 
på deras möten och vi pratade om demo-
krati och mänskliga rättigheter. 

Av de unga som bidragit med sina åsikter
under våren har en arbetsgrupp om sex
personer formats för att samskapa stadens
programpunkt »Hur säkerställer vi att unga 
blir och känner sig hörda?«.

– Gruppen unga är en mångfacetterad 
grupp med endast åldern som gemensam 
nämnare. På det följer såklart att det är jät-
temånga olika frågor som engagerar olika 
unga personer. Detta gäller givetvis även 
de unga som jag var i dialog med under 

Kom gärna och besök vår monter och de 
seminarier vi anordnar!

☛ Demokrati i pandemins kölvatten  
Tid: Måndag 6 december 10:30 -11:30

☛ DIKKO - Vad är Demokrati och  
yttrandefrihet? 
Tid: Måndag 6 december 16:00 - 16:30

☛ Hur är det att vara ung nationell  
minoritet idag? Digitaliseringens  
möjligheter att synliggöra och  
representera ungas perspektiv 
Tid: Tisdag 7 december 11:00 - 12:00

☛ Rasism och ledarskap inom en  
organisation 
Tid: Tisdag 7 december 15:00 - 15:30

»Vi är demokratins funktionärer«

analysera och beakta de mänskliga rättig-
heterna, inklusive skyddet mot diskrimi-
nering, i den egna verksamheten. En annan 
roll är att främja mänskliga rättigheter på 
regional nivå genom bland annat samverkan 
med andra myndigheter och stöd för kom-
munernas arbete på området. 

Ett av de många avtryck som MR-dagarna 
har gjort i Västsverige är exempelvis hur 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregionen, under 
värdskapet 2015, gick ihop under parollen 
Västsverige mot rasism. Denna samverkan 
har fortsatt och lever kvar. 

I år fyller demokratin 100 år! För att 
uppmärksamma och höja kunskapen om 
demokratin har regeringen och kommittén 
Demokratin 100 år tagit fram en demokra-
tistuga som ska turnera runt i landet. Den 
29 september till 3 oktober gör stugan sitt 
stopp i Göteborg och det är då Länsstyrelsen 
i Västra Götaland som står värd för stugan.

Göteborgs stad lämnar över  
makt och inflytande till unga

våren. Det var en stor spännvidd på frågorna 
som de lyfte då. Vi pratade om alltifrån 
högerextremism, mäns våld mot kvinnor, 
ungas ojämlika möjligheter till inflytande, 
transvård, sexualundervisning till sommar-
busskort, grönområden i staden och rasism, 
säger Ingrid Dahlén.

Hon berättar även att deras arbete tydligt 
har visat att alla samhällsfrågor både direkt 
och indirekt berör och engagerar unga. Där-
för är det viktigt att lyssna till vad de har att 
säga, och att skapa fler strukturer som möj-
liggör möten mellan unga och makthavare 
eller tjänstepersoner i staden. Under hösten 
kommer de att göra nedslag i flera olika sam-
manhang och lyfta några av de frågor som de 
unga personerna tyckte var angelägna. De 
har exempelvis anordnat en programpunkt 
på Frihamnsdagarna i Göteborg på temat 
rösträtt från 16 års ålder som en del av upp-
takten inför MR-dagarna.

Arbetet med ungt inflytande i Göteborgs 
stad tar inte slut vid MR-dagarna. Just nu 
håller en barnrättsplan på att utformas 
och väntas bli antagen i början av nästa år. 
Arbetet fortsätter även vidare i de befint-
liga strukturerna och i sammanhang som 
upprättats under våren, exempelvis genom 
ungdomsfullmäktige, Power to the Youth 
och ungdomsråden. 

– Mötesplatserna som drivs i stadens regi 

arbetar ständigt med att utveckla meto-
der för inflytande och delaktighet. Ett fint 
exempel på det är Frilagret, men det finns 
många fler. Personligen tror jag också att 
det är väldigt viktigt att vi fortsätter att 
utmana gränser och att vi är ödmjuka inför 
att det är ett stort och svårt uppdrag att 
arbeta med att främja ungas inflytande. Det 
görs mycket bra i staden redan och vi job-
bar hela tiden på att bli ännu bättre!

☛ Ett demokratiskt dilemma: Romers  
exkludering
Tid: Måndag 6 december 11:00 - 12:00

☛ Former för inflytande och delaktighet  
i Göteborg
Tid: Måndag 6 december 15:30 - 16:30

☛ Demokratidagen i Västra Göteborg
Tid: Tisdag 7 december 09:00 - 09:30

☛ Hur säkerställer vi att unga blir och  
känner sig hörda?
Tid: Tisdag 7 december 09:30 - 10:30

☛ Barnrättsplan och barnbokslut i  
Göteborg
Tid: Tisdag 7 december 14:30 - 15:00

 

Ingrid Dahlén, 
samordnare Ungt 
inflytande, Power to 
the Youth  och Social 
hållbarhet.

ILLUSTRATION - ANNA FRÄMST
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Det sägs att kampen för demokratin måste vinnas av varje generation. Som reger-
ingens företrädare i länet arbetar vi varje dag för att stärka demokrati och mänsk-
liga rättigheter. Vi ska säkerställa full respekt för våra internationella åtaganden 
om mänskliga rättigheter och verka för en levande demokrati med delaktighet 
och jämlikt inflytande. 

Länsstyrelsen Västra Götaland:
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Vilken information om vaccineringen 
kan personer som saknar personnummer 
behöva? Vem har förtroende för vilken 
avsändare? Går det att boka tid och ta sig 
till en vaccinatör om man saknar bank-ID 
eller bor på ett asylboende? Det var några av 
frågeställningarna som Västra Götalandsre-
gionen ställde sig när man startade arbetet 
med att möjliggöra vaccinering för socialt 
utsatta och svårnådda grupper. 

Arbetet bestod av två delar; anpassad 
information och vaccinering med låga 
trösklar, på nya tillgängliga platser och utan 
tidsbokning. Några av de viktigaste bud-
skapen om vaccineringen var att tala om 
att vaccineringen är gratis och att man inte 
behöver bank-ID för att få vaccinera sig. 
Regionens mobila vaccinationsteam åkte 
till platser där socialt utsatta och svårnådda 
grupper befinner sig, platser där de känner 
sig trygga.  

– Vi hittade nya platser där målgruppen 
kunde vaccinera sig, exempelvis på Rädd-
ningsmissionens frukostcafé, i Tidningen 
Faktums lokaler, på kommunala boenden 
för personer i hemlöshet eller på religiösa 
samlingsplatser, säger Tina Andersson, 
regionutvecklare på Kunskapscentrum för 
jämlik vård, Västra Götalandsregionen.

Resultatet av arbetet har varit över 
förväntan. Tina Andersson berättar att 
dessa målgrupper ofta möter många hinder 
i mötet med vården och att det är tack vare 
att alla har hjälpts åt som det har lyckats.

– De 2500 personerna som vi har vac-
cinerat är otroligt tacksamma och vi märker 
att förtroendet för vården ökar, säger Tina 
Andersson. 

Samarbetet mellan Västra Götalandsre-
gionen, kommunerna och det civila samhäl-
let kommer att fortsätta året ut. Arbetet 
kommer att utvärderas för att dra lärdomar 
av projektet och för att se vilka nätverk som 
kan fortsätta jobba tillsammans. 

– För att skapa en jämlik vård i framtiden 
behöver vi jobba mer tillsammans och på 
nya sätt. Det är först då som vi når de mest 
utsatta och svårnådda grupperna, avslutar 
Tina Andersson. 

 

Tidningen Faktum. Försäljarna Constantin och Maria får sin andra vaccindos.

Västra Götalandsregionen – om arbetet med att 
vaccinera socialt utsatta mot Covid-19

En av de största utmaningarna för  
Västra Götalandsregionen under  
Coronapandemin är att vaccinera  
socialt utsatta och svårnådda grupper 
mot Covid-19. Det handlar om personer 
som har lågt förtroende för myndighe-
ter, personer i hemlöshet, asylsökande 
eller personer som är papperslösa. 
Med hjälp av ett nära samarbete med 
kommuner och det civila samhället har 
Västra Götalandsregionen nu lyckats 
vaccinera 2500 personer och arbetet 
kommer fortsätta året ut.

☛ Hur kan vi bli bättre på att skapa museibesök för barn och unga med NPF?  
Tid: Måndag 15:30-16:00

☛ Västra Götalandsregionens arbete för att vaccinera socialt utsatta och 
svårnådda grupper mot covid-19 
Tid: Tisdag 7 december, 09:30 - 10:00

☛ Trans, idrott och demokrati - hur kan transpersoners rätt till idrott  
och demokrati stärkas?  
Tid: Tisdag 13:00 - 14:00

☛ Från globala mål till regionala insatser.  
Tid: Tisdag 14:00 - 15:00

☛ Digitalisering – möjligheter och farhågor?  
Tid: Tisdag 15:30 - 16:30

AMNESTY PÅ MR-DAGARNA!
6-7 dec arrangeras MR-dagarna i Göteborg med temat 
Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!. Vill du höra mer om 
konsekvenserna av ansiktsigenkänning, hur kvinnors och hbtqi-
personers rättigheter attackeras i Polen, eller hur ojämlikheten 
i Sverige gör att inte allas röster får höras? Kom och lyssna på 
våra intressanta samtal!

VÅRA SEMINARIUM:
→ Facial recognition technology and its place in the public space, with

Brit Stakston, Dr. Matt Mahmoudi, Nationellt forensiskt centrum
MÅNDAG 6 DEC: 13:00 - 14:00

→ Women’s and LGBTQI+ people’s rights under attack in Poland, with
Katarina Bergehed, Elżbieta Podleśna, Mikołaj Czerwiński, Weronika Smigielska
MÅNDAG 6 DEC: 15:30 - 16:30

→ Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin, med
Johanna Westeson, Hanin Shakrah, Hanna Thessen, Rami Al-Khamisi
TISDAG 7 DEC: 13:00 - 14:00

LÄS MER OCH KÖP DINA BILJETTER PÅ:
www.amnesty.se/mrdagarna
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MÅNDAG

Demokrati + mänskliga rättigheter = sant! 
Maria Leissner

Vill vi ha fler visselblåsare?
Anders Kompass    Hayaat Ibrahim

Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?  
Nadim Ghazale

Måndag 
09:00 – 10:00
Invigning
2021 firar svensk demokrati 
100 år. Mänskliga Rättighets-
dagarna i Göteborg kommer att 
uppmärksamma jubileumsåret 
genom att lyfta både de möjlig-
heter och de utmaningar som 
demokratin utgör för uppfyl-
landet av allas mänskliga rät-
tigheter. Vi inviger Mänskliga 
Rättighetsdagarna i Göteborg 
med en rad talare och hälsar er 
välkomna till årets forum. Det 
hela inramas med dans från 
fantastiska Twisted Feet! 
Arrangör: Mänskliga Rättig-
hetsdagarna

10:30 - 11:30
Demokrati + mänskliga 
rättigheter = sant!
Årets tema på Mänskliga Rät-
tighetsdagarna är Demokrati 
+ mänskliga rättigheter = sant! 
Men är det så självklart? Hur 
hänger mänskliga rättigheter 
och demokrati ihop egentligen? 
Vissa rättigheters koppling till 
demokrati kan kännas självkla-
ra - yttrandefrihet, diskrimine-
ringsförbudet, åsiktsfrihet, rätt 
att ställa upp i val, rätt att rösta 
- men hur självklara är ekono-
miska, sociala och kulturella 
rättigheter i en demokrati?  Och 
upphör en demokrati att vara 
demokrati om den regim som 
styr landet kränker grundläg-
gande mänskliga rättigheter? 
Även när regimen och inskränk-
ningen har majoritetens stöd?
Medverkande: Elena Namli, 
Uppsala universitet, Maria 
Leissner, tidigare riksdagsleda-
mot (L), Barakat Ghebrehawa-
riat, Demokrateam.

Moderator: Anna Wigenmark, 
Föreningen Ordfront.
Arrangör: Föreningen Ord-
front och Mänskliga Rättig-
hetsdagarna

10:30 - 11:30
Vill vi ha fler vissel- 
blåsare? 
Den 1 december 2021 förväntas 
EU:s visselblåsardirektiv bli 
svensk lag, och myndigheter 
och företag blir skyldiga att 
inrätta en visselblåsarfunk-
tion. Lagen ska skydda de som 
anmäler och göra det lättare 
att uppmärksamma, åtgärda 
och förhindra missförhållan-
den och överträdelser mot de 
mänskliga rättigheterna. Men 
räcker lagstiftningen, och kom-
mer den att ge önskat resultat?
Medverkande: Anders Kom-
pass, Ordförande IM, Hayaat 
Ibrahim, Institutet mot mutor, 
IMM, Joakim Berndtsson, 
Göteborgs universitet, Jonas 
Attenius (s), Oppositionsråd 
och gruppledare i kommun-
styrelsen, Göteborgs kommun, 
Sven-Ove Hansson, Kungliga 
Tekniska Högskolan
Moderator: Birgitta Niklasson, 
Göteborgs universitet
Arrangör: Samhällsveten-
skapliga fakulteten, Göteborgs 
universitet

10:30 - 11:30
Hotet mot demokratin – 
beredskap eller dialog? 
Fler organisationer inom civil-
samhället upplever idag att det 
finns en större risk än förr att 
utsättas för hat- och demokra-
tibrott. Att ha en bra beredskap 
för drev i sociala medier, ver-
bala och fysiska hot kan kännas 

svårt att hantera. Samtidigt är 
det tyvärr ett arbete som måste 
göras i en ny verklighet som det 
civila samhället måste anpassa 
sig till. Men är lösningen att 
varje organisation och individ 
ska sköta sitt beredskapsarbete 
själva? 
Medverkande: Nadim Gha-
zale, Kommunpolis i Borås, 
samhällsdebattör och före-
läsare, Marcin de Kamanski, 
Civil Rights Defenders, Mona 
Nechma, LSU - Sveriges ung-
domsorganisationer
Moderator: Cornelia Johans-
son, Brottsofferjouren Sverige
Arrangör: Sensus och Brottsof-
ferjouren

10:30 - 11:30
Rätt att rösta! 
Rätten att lägga sin röst och 
att kunna ställa upp i val är en 
förutsättning för vår demokrati 
och en del av de medborgerliga 
och politiska rättigheterna. 
Samtidigt vet vi att det finns 
stora skillnader i det poli-
tiska deltagandet mellan olika 
grupper. På seminariet går 
vi igenom hur det politiska 
deltagandet ser ut för olika 
grupper och för ett samtal om 
tänkbara insatser för att jämna 
ut skillnaderna.
Medverkande: Björn Kullan-
der och Martin Lidhamn, Sveri-
ges Kommuner och Regioner
Arrangör: Sveriges Kommuner 
och Regioner

10:30 - 11:30
Demokrati i pandemins 
kölvatten 
I regeringens demokratistrate-
gi identifieras tre utmaningar: 
demokratiskt utanförskap, 

antidemokratiska krafter och 
ett hotat demokratiskt samtal. 
Hur ser statusen ut för demo-
kratin i slutet av 2021 - efter 
årets demokratijubileum - 
med en pandemi som drabbat 
samhället och med ökande 
socioekonomiska skillnader? 
Vilka utmaningar står vi inför 
idag och vad behöver vi göra 
framåt för att främja demokra-
tin, förankra demokratin och 
försvara demokratin för alla? 
Välkommen till ett samtal med 
förtroendevalda och demo-
kratins funktionärer på olika 
nivåer i samhället. 
Arrangör: Länsstyrelsen Västra 
Götaland

11:00 - 12:00
Aktivism som demokra-
tiskola? Ungas engage-
mang för förändring 
Ungas ideella engagemang 
beskrivs ofta som en demo-
kratiskola. Men att delta i 
verksamhet är en sak och att ha 
inflytande i verksamheten är en 
annan. Tillsammans med unga 
aktivister, engagerade inom 
civilsamhället och ansvariga po-
litiker kommer KFUM Sverige 
att diskutera hur förutsättning-
ar skapas för ungas inflytande 
inom civilsamhällesorganisa-
tioner och på vilket sätt detta 
bidrar till demokrati.
Medverkande: Blerta Hoti, 
Kommunalråd (S), Göteborgs 
stad, Malla Ljungman, Extin-
ction Rebellion Youth, Fatema 
Vanat, Streetgäris, Alexander 
Edqvist, KFUM Göteborg
Arrangör: KFUM Sverige 
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Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog?  
Nadim Ghazale

Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring  
Fatema Vanat

11:00 - 12:00
Ett demokratiskt  
dilemma: Romers  
exkludering 
Att romer i så stor utsträckning 
exkluderas från olika arenor 
för inflytande och delaktighet 
är ett demokratiskt dilemma. 
Vad behövs för att romers 
demokratiska och mänskliga 
rättigheter ska kunna säker-
ställas? Vad krävs för att uppnå 
den nationella strategin för 
romsk inkludering? Vilka 
goda exempel finns? Detta och 
mycket mer kommer samrådet 
för den nationella minoriteten 
romer i Göteborgs Stad disku-
tera tillsammans med inbjudna 
medverkande.
Arrangör: Samrådet för den 
nationella minoriteten romer, 
Göteborgs Stad

11:00 - 12:00
MITT VAL  
De flesta med intellektuell 
funktionsnedsättning röstar 
inte. Gruppen har det lägsta 
valdeltagandet av alla. Men 
inte för de som deltagit i Mitt 
val. Där är valdeltagandet 
som rikssnittet. Lär mer om 
Studieförbundet Vuxenskolans 
internationellt prisbelönta 
metod för ökat valdeltagande, 
och hör MUCF berätta hur de 
samarbetar med civilsamhället 
för att stärka demokratin.
Medverkande: Kjell Stjern-
holm, Studieförbundet Vuxen-
skolan
Arrangör: Studieförbundet 
Vuxenskolan

11:00 - 12:00
Inkluderande demokrati 
Den svenska regeringen är yt-
terst ansvarig för att de mänsk-
liga rättigheterna tillgodoses i 
Sverige. »De mänskliga rättighe-
terna är universella och gäller för 
alla och envar.« Men vad innebär 
det att leva i en demokrati och 
vad händer med demokratin när 
tilliten till sina medmänniskor 
slutar existera och vi ser en ökad 
misstro? I det här samtalet hör 
vi röster och organisationer som 
utsätts för »extremisering« och 
inte tillåts delta i det demokra-
tiska samtalet.
Arrangör: Ibn Rushd Studieför-
bund

11:00 - 12:00
Democracy for all?  
Are children with disabi-
lities included?  
Disability is the single most 
serious barrier to active demo-
cratic participation across the 
globe. 9 out of 10 children with 
disabilities are facing persistent 
barriers and are not offered 
inclusive education. Their rights 
are overlooked. SDG 4 highlights 
the importance of inclusive edu-
cation. Are we investing enough 
and what measures are needed 
to make democracy a reality for 
all? 
Participants: Cecilia Ruthström-
Ruin, Ambassador for Human 
Rights, Democracy and the Rule 
of Law - Sweden’s Drive for 
Democracy, Maj-Inger Kling-
vall, UNICEF Sverige, Ntobuah 
Julius Mvenyi, Special Patients’ 
Council, Kristin Kamrén 
Lundström, Victoria Valverde, 
Extraordinary, Josephine Sund-
qvist, Secretary-General, LM 
International  
Moderator: Tiina Nummi– 
Södergren
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På vilket sätt har Covid-19 pandemin drabbat unga 
människor i socioekonomiskt utsatta områden?

– Det är svårt att ge ett generellt svar. Vi vet att 
människor boende i de 
här områdena är överre-
presenterade bland dem 
som smittats och dött 
av Covid-19. Vi vet också 
att den politiska, sociala 
och ekonomiska ute-
stängningen som drabbar 
människor i områdena 
försämrar deras livsvill-
kor och levnadsvanor, 
alltså även deras hälsa.

Vår erfarenhet inom 
Helamalmö av hur unga 
drabbats under pandemin 
är bl.a. följande: Närhe-
ten till döden har varit 
otäckt påtaglig (många 
känner någon som 
insjuknat eller dött). 
Tillvaron har abrupt förändrats (genom nedstängningen 
av fritidsaktiviteter, skola, m.m., samt den begränsade 
rörelsefriheten), vilket fördjupat den allmänna känslan 
av otrygghet som många lever med. Föräldrars redan 
ansträngda ekonomi har försämrats, vilket lett till ökad 
stress hos barnen. I viss mån har våld och skadegörelse, 
som en konsekvens av den förändrade »dynamiken« i 
områdena, ökat. Samt, och inte minst, en ökad misstro 
mot myndigheter.

Vilka förändringar behövs för vända utvecklingen 
och skapa ett mer hållbart samhälle där alla unga är 
inkluderade?

– Ett tråkigt men naturligt svar är: Om Sverige på 
alla nivåer prioriterar genomförandet av de konventio-
ner och handlingsplaner vi har undertecknat, så som 
Agenda 2030 och Barnkonventionen, är vi hemma. Det 
kan inte bli tydligare än så:

Bekämpa fattigdomen, ojämlikheten, utgå ifrån 
barnens bästa, utforma politiken därefter. Det är ingen 
raketforskning. Dock kräver det politisk vilja, något som 
tydligt saknats under pandemin.

☛ Hur skapar vi ett demokratiskt och jämlikt samhälle?
Tid:  Måndag 6 december, 16:00 - 17:00

Under MR-dagarna arrangerar Mentor ett 
seminarium om sviktande framtidstro hos 
unga och hur en skapar ett demokratiskt 
och jämlikt samhälle. Medverkar gör  
Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig på 
Helamalmö.
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Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig 
på Helamalmö.

»Närheten till döden har  
varit otäckt påtaglig«
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Missa inte!
 
Programtips för dig som är lärare  
eller pedagog: 

☛ Transrättigheter + jämställd-
hetsarbete = sant
Tid: Måndag 12:30 - 13:30 
Arrangör: Inclusion Academy AB

☛ Religion + demokrati = sant?
Tid:  Måndag 13:00 - 14:00 
Arrangör: Svenska kyrkan

☛ Vem värnar framtidens  
rättigheter?
Tid: Måndag 13:00 - 14:00 
Arrangör: Tjejjouren Väst

☛ Young voters - a prerequisite 
for sustainable democracy
Tid: Måndag 16:00 - 17:00 
Arrangör: LSU

☛ The Human impact: Poten-
tialen när någon finns där för en 
ungdom
Tid:  Tisdag 10:30 - 11:30 
Arrangör: Mentor Sverige

☛ Hur kan barn få upprättelse 
när deras rättigheter kränks?
Tid: Tisdag 10:30 - 11:30 
Arrangör: UNICEF Sverige

☛ Samtalsträning: Klimat, demo-
krati och mänskliga rättigheter
Tid: Tisdag 12:30 - 13:30 
Arrangör: Vardagens civilkurage

☛ Hudfärgens betydelse
Tid: Tisdag 13:00 - 14:00 
Arrangör: Länsstyrelsen i  
Stockholms län

☛ Uppmärksamma hedersrela-
terat våld och förtryck i skolan!
Tid: Tisdag 15:30 - 16:30 
Arrangör: Nationella kompetens-
teamet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck

☛ Barn får chansen att göra 
sina röster hörda - men är det 
någon som lyssnar?
Tid: Tisdag 15:30 - 16:30 
Arrangör: Erikshjälpen
 
För fler programtips se  
www.mrdagarna.se

Organizer: Läkarmissionen 
- LM International in coopera-
tion with Extraordinary
This seminar will be held in 
English. 

12:30 - 13:30
Demokrati + trygghets-
system = sant? 
Olika politiska beslut påverkar 
utfallet i välfärden och tillgång 
till mänskliga rättigheter. 
Exempelvis har delar av social-
försäkringen och LSS beskurits 
genom beslut på olika nivåer. 
Vilken effekt har detta på vår 
demokrati? I vilken utsträck-
ning ska våra politiska försam-
lingar avgöra riktningen för 
rättigheternas genomförande? 
Independent Living-rörelsen 
temperaturen på centrala 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
Medverkande: Jessica Smaa-
land, Mari Siilsalu
Moderator: Ola Linder
Arrangör: Independent Living 
Institute

12:30 - 13:30
Invånarmakt för  
mänskliga rättigheter
Kommunens verksamheter, 
som ska säkra människors 
tillgång till mänskliga rättig-
heter, blir bättre när brukarna 
och invånarna påverkar och 
medskapar. I detta seminarium 
kommer Helsingborgs stad 
tillsammans med invånare och 
brukare att lyfta möjligheter 
och utmaningar med inflytande 
och delaktighet. Vi kommer att 
visa exempel från socialtjäns-
tens brukarråd, inflytande för 
barn och unga samt stads-
delsmammornas viktiga roll i 
stadsdelsutvecklingen. 

Medverkande: Khawla Ibra-
him, Projektledare stadsdels-
mammor, Tomellen Boije, Intra- 
prenör, Valmir Jusufi, Arbets-
marknadsförvaltningen, David 
Bergström, Helsingborgs stad
Arrangör: Helsingborgs stad

12:30 - 13:30 
10 years of Arab Spring: 
Justice and Democracy 
in the Maghreb?  
What happened to the Arab 
Spring? Have the dreams of in-
clusion, justice and democracy 
come true? Is it still possible 
to bring about a peaceful and 
democratic development? 
What does the future hold for 
the region’s young people? Are 
all social groups represented 
in politics, the economy and de-
velopment? How does it relate 
to human rights, e.g. freedom of 
expression, political and social 
rights? 
Participants: Nazha El Khalidi, 
Equipe Media, Slama Said 
Filali, Non Violence Action 
in Western Sahara, Mohamed 
Cheikh Khouman, Moroccan 
Association for Human Rights
Organizer: Emmaus Stockholm
This seminar will be held in 
English. 

12:30 - 13:30
Transrättigheter + jäm-
ställdhetsarbete = sant 
I svensk och internationell 
debatt har vi nu i några år 
kunnat höra röster om hur 
arbetet för transpersoners 
rättigheter krockar med jäm-
ställdhetsarbete. Här lyfter vi 
istället nödvändigheten av ett 
transinkluderande arbete för 
jämställdhet. Men vilka utma-
ningar och möjliga vägar kan 
finnas i politik och praktik? 

Medverkande: Ulrika Wester-
lund, tidigare särskild utredare 
för Transpersoner i Sverige 
(SOU), Sandra Dahlén, utbil-
dare i likabehandlingsfrågor
Arrangör: Inclusion Academy AB

12:30 - 13:30
Hot mot demokratin - 
drev mot unga civil- 
samhället  
LSUs rapport »Vi sluter oss 
inåt« visar att det är vuxna som 
hatar på barn och unga. Hatet 
är ofta ideologiskt, rasistiskt 
och homofobiskt. Skrämmande 
erfarenheter från ungdomsrö-
relsen visar att även riksdagsle-
damöter är med och skapar drev 
mot unga som engagerar sig. 
Det får inte hända. Följ med i ett 
samtal med unga organiserades 
röster om hotet mot demokra-
tin - när unga hatas till tystnad, 
och vägen framåt.
Medverkande: Mona Nechma, 
LSU - Sveriges ungdomsorgani-
sationer
Arrangör: LSU - Sveriges ung-
domsorganisationer

13:00 - 14:00
Vem värnar framtidens 
rättigheter?  
Unga kvinnor lider mest av 
psykisk ohälsa med ångest, ka-
tastroftankar och tankar på att 
ta sitt liv. Våld är en del av deras 
vardag; i skolan, i relationer och 
online. Vilken framtid skapar 
vi när de som är framtiden mår 
allt sämre, när deras välmående 
och utveckling inte prioriteras? 
I det här seminariet kommer vi 
lyfta hur tjejer och unga kvinnor 
har det just nu, och de kommer 
själva att delta för att berätta hur 
vuxenvärlden försummar dem.
Medverkande: Gabriella 
Graflund, Matilda Söderqvist, 
Tjejjouren Väst
Arrangör: Tjejjouren Väst

Hot mot demokratin - drev mot unga civilsamhället
Mona Nechma

Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant
Sandra Dahlén
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13:00 - 14:00
Religion + demokrati = 
sant?
Under de senaste åren har vi 
kunnat ta del av en rad utspel 
där religionernas iblandning 
i det offentliga samhället 
ifrågasätts. Vad är det för syn 
på politik och demokrati som 
sådana utspel vittnar om? 
Hur kan religiösa traditioner 
bidra till själva förståelsen av 
ett demokratiskt ideal för ett 
pluralistiskt samhälle? Och hur 
kan vi skapa förutsättningar 
för gemensamma diskussioner 
där religiösa och icke-religiösa 
medborgare kan delta på lik-
värdiga villkor?  
Medverkande: Elena Namli, 
Uppsala universitet
Moderator: Jenny Ehnberg, 
Svenska kyrkan
Arrangör: Svenska kyrkan 

13:00 - 14:00
Facial recognition tech-
nology and its place in 
the public space
Facial recognition technology 
to identify people, is used more 
and more within the Swedish 
police force and in many other 
countries. Research in the US 
has shown that the technology 
is flawed and has much lower 
accuracy levels, and that dis-
proportionately many innocent 
BIPOC (Black, indigenous and 
people of colour) are at risk to 
be pointed out as suspects of 
crime. What limits are needed 
for police methods to not have 
a negative effect on our basic 
human rights? And what will 
the consequences be if facial 
recognition technology isn’t 
regulated? 
Participants: Matt Mahmoudi, 
Amnesty Tech
Moderator: Brit Stakston, 
Blankspot 

Organizer: Amnesty Interna-
tional, Sverige
This seminar will be held in 
English. 

13:00 - 14:00
Utesluts äldre från det 
offentliga samtalet? 
Äldre personer är frånvarande 
och starkt underrepresenterade 
i rikspolitiken och i media, trots 
att 25% av dagens väljare är över 
65 år. Detta innebär att medias 
och politikers prioriteringar 
utesluter äldre personers per-
spektiv och erfarenheter. Hur 
blev det så? Och vad får det för 
konsekvenser? Varför är föryng-
ring ett honnörsord i Sverige? 
Detta diskuteras av forskare 
från AgeCap och personer från 
media och rikspolitik.
Medverkande: Maria Solevid, 
Göteborgs universitet, Barbro 
Westerholm, riksdagsledamot 
för Liberalerna.
Moderator: Ingmar Skoog, 
Göteborgs universitet. 
Arrangör: Göteborgs universitet

13:00 - 14:00
Utanförskapets påver-
kan på demokrati och 
delaktighet 
Bristande ekonomiska och 
sociala (mänskliga) rättigheter 
i Sverige minskar möjlighe-
terna att delta i samhället även 
utifrån politiska rättigheter 
och demokrati. Unga och 
barnfamiljer är en grupp där 
socioekonomisk utsatthet och 
hemlöshet ökar. Detta riskerar 
att få följder under lång tid 
framöver – som delaktig med-
borgare eller i utanförskap. Det 
i sin tur påverkar demokratin 
och dess förutsättningar.
Arrangör: Sveriges Stadsmis-
sioner

14:00 - 15:00
De hör, men lyssnar 
inte - placerade barn i 
tvångsvård  
Röster från placerade barn och 
unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar visar 
att många upplever att de inte 
har möjlighet till delaktig-
het eller blir lyssnade på. Hur 
kommer det sig när vi har 
lagar som säger att barn har 
rätt till delaktighet när de är 
placerade med tvång? Under 
detta pass presenteras barnens 
röster, rättighetsperspektivet 
och myndigheternas tankar på 
situationen.
Medverkande: Annika Åker-
berg, Civil Right Defenders, 
Fanny Eklund, Riksförbundet 
Attention
Arrangör: Riksförbundet  
Attention 
 

14:00 - 15:00
Vi behöver inte prata 
om fred i Sverige  
– eller?
Välkommen till ett interaktivt 
samtal som rör sig kring frågan 
om det är relevant att prata om 
saker som »fred« och »freds-
byggande« i ett land som, av 
många, ses som fredligt och 
som en stark demokrati. Under 
den här timmen vill vi ha ett 
öppet samtal om saker som 
rör fred i Sverige – saker som 
trygghet, tillit, och inkludering. 
Särskild plats vill vi ge till unga, 
för att dela sina upplevelser 
och erfarenheter. Deltagarna 
kommer att bjudas in att delta 
i samtalet och bilda sin egen 
uppfattning.
Arrangör: Life & Peace Insti-
tute

14:00 - 15:00
100 år senare – hur ser 
kvinnors villkor i politi-
ken ut? 
I år firar Sverige 100 år av de-
mokrati eftersom det är 100 år 
sedan kvinnor för första gången 
fick delta i allmänna val. Men 
hur ser kvinnors möjligheter 
ut idag? Det krävs ett särskilt 
fokus på unga för att nå en 
jämn fördelning av makt och 
inflytande, visar en rapport 
från Jämställdhetsmyndighe-
ten. I detta seminarium bjuder 
Jämställdhetsmyndigheten in 
till ett panelsamtal om kvin-
nors villkor i politiken i såväl 
Sverige som i andra länder.
Medverkande: Aida Badeli, 
språkrör för Grön Ungdom, 
Tomas Agnemo, Plan Inter-
national, Line Säll, Jämställd-
hetsmyndigheten, Anna Collins 
Falk, Jämställdhetsmyndighe-
ten 
Arrangör: Jämställdhets- 
myndigheten

14:00 - 15:00
Solidaritet och mot-
ståndskraft – om  
lokal organisering  
som bygger alternativ
Förortsbor som organiserar 
sig mot hyreshöjningar och 
vräkningar, lokala initiativ till 
mötesplatser där gemenskaper 
skapas mellan olika grupper, 
självorganisering och praktisk 
solidaritet. Vi tittar närmare på 
olika rörelser där människor 
organiserar sig lokalt och både 
ifrågasätter växande klyftor 
och bygger nya motstånds-
kraftiga alternativ. Hur kan 
deltagande metoder bidra till 
en mer inkluderande, hållbar 
och rättvis demokrati? 

Utesluts äldre från det offentliga 
samtalet? Barbro Westerholm

G
R

Ö
N

 U
N

G
D

O
M

100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut? 
Aida BadeliBrit Stakston

Facial recognition technology and its place in the public 
space    Matt Mahmoudi 
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Medverkande: Nicolas Lunab-
ba, HelaMalmö, Ellen Hansson, 
Tillsammansskapet
Arrangör: Färnebo folkhög-
skola

14:00 - 15:00
Hur ser segregationen 
ut i Sverige? 
Segregationsbarometern är ett 
verktyg för att mäta och följa 
segregationens utveckling. 
Verktyget är öppet för alla och 
möjliggör jämförelser mellan 
olika geografiska områden. I 
detta seminarium presenterar 
vi verktyget och hur kunskaps-
underlag kan ligga till grund 
för insatser som leder till att 
segregation och brottslighet 
minskar. Vi diskuterar hur poli-
sen, kommunen och det lokala 
föreningslivet kan samverka 
utifrån gemensamma lägesbil-
der. 
Medverkande: Katarina Rama-
nius.
Moderator: Emmy Bornemark, 
Delegationen mot segregation
Arrangör: Delegationen mot 
segregation

14:30 - 15:30 
Minoriteters berättelser 
om demokrati 
Vad gäller när samhället 
diskuterar demokratins villkor 
för minoriteter? Vem äger 
egentligen tolkningsföreträde 
till hur vi deltar i demokratin? I 
det här samtalet hör vi likheter 
och olikheter om minoriteters 
utsatthet i det demokratiska 
landskapet. Minskat förtro-
ende och ökad hopplöshet. 
Arrangör: Ibn Rushd Studie-
förbund

14:30 - 15:30
Demokrati, moralisk 
jämlikhet och  
inkludering  
Demokrati är ett samman-
satt politiskt begrepp som 
tycks förenligt med en mängd 
politiska tolkningar. Men, är 
verkligen alla lika rimliga? Har 
inte demokratiska ideal och 
kärnvärden trots allt en kritisk 
potential, inte minst vad gäller 
som politisk tolkning av idén 
om alla människors lika värde? 
Panelens tes är att en kultur och 
ett samhälle som exkluderar 
berörda människor från delta-
gande, brister i humanitet och 
därmed även som demokrati.
Medverkande: Elena Namli, 
Per Sundman, Uppsala univer-
sitet
Moderator: Johanna Romare, 
Uppsala universitet
Arrangör: Uppsala universitet

14:30 - 15:30
Barn och ungas demo-
kratiska utrymme
Idag hålls barn och unga sys-
tematiskt tillbaka på grund av 
lagar och strukturer i samhäl-
let. Det gör att de får mindre 
makt över sina egna liv än vad 
de egentligen bör ha. För att 
demokratin ska vara legitim för 
dem så är det nödvändigt att de 
får utrymme att praktisera och 
bidra till den. Men är demokra-
tin riggad för ungas deltagan-
de? Och i så fall, för vilka unga 
är den riggad? 
Arrangör: Röda Korsets Ung-
domsförbund, Rädda Barnens 
Ungdomsförbund, RFSL Ung-
dom, Sveriges Ungdomsråd, 
Ensamkommandes Förbund, 
Youth 2030, LSU - Sveriges 
ungdomsorganisationer

Hallå där … 
Ammar Makboul, utredare på Diskrimine-
ringsombudsmannen (DO) och samordnare 
för DO:s medverkan på MR-dagarna

Ni arrangerar i år tre semi-
narier; ett som handlar om 
AI och diskriminering, ett 
om situationen i skolan för 
elever med neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning 
samt ett om vad statistik 
kan säga och hur den kan 
användas. Varför har ni valt 
just dessa ämnen?

–De är stora och aktuella områ-
den som DO löpande arbetar med och 
som på olika sätt knyter an till årets tema. Vi ser att 
det finns omfattande problem i skolan för elever med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, såsom ADHD, 
autism och språkstörning. På statistikseminariet 
belyser vi vad anmälningar till myndigheter kan säga 
och hur dom kan användas som ett verktyg för sam-
hällsförändring. Vår tredje programpunkt fokuserar 
på vad det innebär att AI blivit en integrerad del av vår 
verklighet idag utifrån risker för diskriminering. 

Vad hoppas du att besökarna på MR-dagarna tar 
med sig från er?

–Betydelsen av att det finns olika vägar för att 
förebygga och motverka diskriminering, samt olika 
roller kopplat till det ansvarsområde man har som till 
exempel arbetsgivare, myndighet eller kommun. En 
framgångsfaktor i arbetet kan vara att föra en dialog 
med grupper som berörs av den samhällsförändring 
man vill uppnå. 

Vad betyder årets tema för er? 
–Demokrati är som en stor kuliss man lätt kan 

glömma av och ta för given. Men vi vet av erfarenhet 
att demokratin behöver hävdas dagligdags för att vara 
meningsfull. Våra 100 år av demokrati vittnar om att 
dess tillstånd kan mätas i vägvalen som görs i samhäl-
let. Bryter man ned frågan om demokrati till DO:s vi-
sion om ett samhälle fritt från diskriminering, så inser 
man snabbt att det finns en del kvar att åstadkomma. 

Women’s and LGBTQI+ people’s 
rights under attack in Poland
Mikołaj Czerwiński

Demokrati, moralisk jämlikhet och 
inkludering  Elena Namli
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☛ Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan
Tid: Måndag, 11:00 - 11:30

☛ Artificiell intelligens utan diskriminering
Tid:  Måndag, 15:30 - 16:30

☛ Vad säger statistik om individers utsatthet?
Tid: Tisdag, 14:30 - 15:30
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14:30 - 15:30
Det politiska samtalet
De som deltar i det demokratis-
ka samtalet blir alltmer utsatta 
för hot och hat, inte minst i so-
ciala medier. Konsekvensen av 
den hårdare tonen är bland an-
nat självcensur och avhopp från 
uppdrag. På det här seminariet 
ges exempel på hur en kom-
mun eller region kan arbeta för 
att främja det demokratiska 
samtalet. Vi ger exempel på de-
mokratistärkande arbete för att 
vända utvecklingen och bygga 
förtroende. 
Medverkande: Anna-Lena 
Pogulis, Nils Munthe, Sveriges 
Kommuner och Regioner
Arrangör: Sveriges Kommuner 
och Regioner

14:30 - 15:30
Förbud mot rasistiska 
organisationer – 
effektivt eller ett slag i 
luften?  
Allt sedan Sverige anslöt sig till 
FN:s konvention mot rasdis-
kriminering på 1960-talet, 
har alla svenska regeringar 
duckat för kravet att förbjuda 
rasistisk organisering. Våren 
2021 lade kommittén fram ett 
förslag. Men hur bra är det och 
kommer det att bli effektivt? 
Eller riskerar det att öppna 
för andra former av inskränk-
ningar i föreningslivet? Och 
hur ska det förstås i relation till 
grundlagsändringen som ska 
förbjuda medlemskap i terro-
ristorganisationer? Välkomna 
till ett samtal om de nya förslag 
som ska bekämpa rasism och 
terrorism. 
Medverkande: Mattias Gar-
dell, Centrum för mångveten-
skaplig forskning om rasism, 

Anna Wigenmark, Föreningen 
Ordfront 
Arrangör: Föreningen Ordfront

15:30 - 16:30
Former för inflytande 
och delaktighet i  
Göteborg
Inflytande och delaktighet 
är en mänsklig rättighet och 
grundläggande i en välfung-
erande demokrati. Under 
detta seminarium vill vi utifrån 
olika perspektiv möjliggöra 
ett fördjupat samtal om olika 
principer för inflytande och 
delaktighet. Vilka former och 
förutsättningar behövs för 
att möjliggöra inflytande och 
delaktighet? Hur vet vi när vi 
lyckas skapa inflytande och 
delaktighet? Hur kan formerna 
utvecklas och vad är i så fall 
nästa steg?
Arrangör: Göteborgs Stad 

15:30 - 16:30
Women’s and LGBTQI+ 
people’s rights under 
attack in Poland
Ever since the Law and Jus-
tice Party won the election in 
Poland in 2015, attacks on the 
rights of women and LGBTQI 
people have increased. Repea-
ted attempts have been made 
to restrict the right to abortion 
and sexuality education and 
information for young people. 
But massive protests have 
forced politicians to back down. 
Until now. What happens when 
the rule of law is dismantled 
and courts and the judiciary are 
used to violate people’s rights 
instead of protecting them? 
And what does the situation 
look like for women and LGB-
TQI people when their rights 
continue to be attacked?

Participants: Elżbieta 
Podleśna, Women’s rights 
activist - Women Strike (Strajk 
kobiet), Mikołaj Czerwiński, 
Amnesty International Poland, 
Weronika Smigielska, Human 
rights activist
Moderator: Katarina Berge-
hed, Amnesty International, 
Sweden
Organizer: Amnesty Interna-
tional, Sweden
This seminar will be held in 
English.

15:30 - 16:30
Artificiell intelligens 
utan diskriminering 
Vad händer med våra rättig-
heter när AI tar besluten? DO 
ger en nulägesbild av aktuella 
frågor som rör diskriminering 
kopplade till AI. Vi beskriver 
de problem som kan uppstå 
när algoritmer används för 
automatiskt beslutsfattande. I 
seminariet berättar vi också om 
olika initiativ som pågår just nu 
för att motverka riskerna för 
diskriminering i samband med 
detta. 
Medverkande: Christina Jöns-
son, Ragnar Andersson, Diskri-
mineringsombudsmannen
Arrangör: Diskrimineringsom-
budsmannen

15:30 - 16:30
HR violations and the 
race for raw materials 
towards climate friendly 
technology
Conflict and human rights 
violations is often the price for 
the poorest and most vulnera-
ble populations in the regions 
where we excavate the natural 
resources needed for our 
transition to new and climate 
friendly technology in the rich 
part of the world. Is this an 
unavoidable conflict of intrest? 
Or can methods for responsible 
mining, development, human 
rights work and HR-Due Dili-
gence from cooperate actors 
make a difference?
Organizer: Diakonia
This seminar will be held in 
English.

15:30 - 17:00
Samernas rätt till fritt 
och informerat för-
handssamtycke
Under 2020 uppmanade FN:s 
rasdiskrimineringskommitté 
Sverige att stärka samernas rätt 
till beslutsinflytande. Det ledde 
till att regeringen föreslog ny 
lagstiftning under våren 2021 
men riksdagen ställde sig inte 
bakom regeringens förslag. I 
seminariet om samernas rätt 
till fritt informerat förhands-
samtycke diskuterar panelen 
hur Sverige ska kunna leva upp 
till urfolksrätten och Sveri-
ges grundlag som fastslår det 
samiska folkets rätt att behålla 
och utveckla sitt kultur- och 
samfundsliv.
Medverkande: Sara-Elvira 
Kuhmunen, Sáminuorra 
(Svenska samernas riksung-
domsförbund), Peter Johans-
son, Göteborgs universitet, 
Jenny Wik Karlsson, Sámiid 
Riikkasearvi (Svenska Samer-
nas Riksförbund)
Moderator: Kristina Sehlin 
MacNeil, Umeå universitet
Arrangör: Samhällsvetenskap-
lig fakultet, Göteborgs univer-
sitet och Várdduo-Centrum 
för samisk forskning, Umeå 
universitet

16:00 - 17:00 
Tystnadskultur i arbets-
livet – en berättelse 
från Polismyndigheten
I en tystnadskultur där anställ-
da uppmanas att lägga locket 
på om problematiska händelser 
utmanas demokratiska rät-
tigheter såsom yttrandefrihet 
och åsiktsfrihet. Att kunna se 
och ha insikt i problemen är ett 
första steg men det krävs också 
konkret handling. Polismyn-
digheten och Polisförbundet 
delar tillsammans deras syn på 
tystnadskultur och beskriver 
hur man kan agera för att ta sig 
ur interna arbetsmiljöproblem 
som tystas ner. 
Arrangör: Sensus, Polisför-
bundet
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Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke
Jenny Wik Karlsson
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Jobbar du inom socialtjänst? 
På unizonjourer.se hittar 
du skyddat boende eller 

samtalsstöd med rätt 
kompetens och tillgänglighet. 

Jourerna finns över 
hela landet.

Unizonjourer.se 

unizonjourer.se 

Du har väl inte missat..

Unizon har en ny samlingsplats. På unizonjourer.se 
samlar vi kunskap och stöd från våra över 130 
kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer.

Arbetar du med politik eller 
annan samhällsförändring? 

På unizonjourer.se finner du 
våra ståndpunkter och kan 

fördjupa dig i hur vi tillsammans 
skapar ett jämställt samhälle 

fritt från våld!

2020 hade jourerna över 
138 500 stödkontakter med 
framförallt kvinnor och tjejer. 

Jourerna stöttar, skyddar, 
förebygger och påverkar 

varje dag, året om.

På unizonjourer.se kan
 du ställa en fråga, testa ditt 
förhållande, läsa en av våra 
guider eller chatta direkt 

med en jour! 

16:00 - 17:00 
Politiska förslag mot 
grov brottslighet: är de 
förenliga med männis-
korättsnormer?
De senaste årens rättspolitiska 
debatt har präglats av krav på 
hårdare tag. I seminariet har vi 
ett samtal om dessa frågor och 
huruvida förslagen lever upp 
till gällande rättighetslagstift-
ning och rättssäkerheten.
Arrangör: Civil Rights Defen-
ders

16:00 - 17:00
Hur skapar vi ett  
demokratiskt och  
jämlikt samhälle?
Pandemin har kastat ett starka-
re ljus på de socio-ekonomiska 
utmaningarna som Sverige stod 
inför redan innan pandemin. 
Detta går också att se med en 
bristande framtidstro bland 
många unga. Det hindrar unga 
från att kunna forma sina egna 
liv och utvecklas till sin fulla 
potential. De här är en utveck-
ling som behöver stoppas och 
vändas omgående, men hur gör 
vi? Hur skapar vi ett demokra-
tiskt och jämlikt samhälle?
Medverkande: Nicolas 
Lunabba, Hela Malmö, Hidaya 
El Harfaoui, Rädda Barnen, Ida 
Hellrup, Barnrättsbyrån
Moderator: Fayyad Assali, 
Mentor Sverige
Arrangör: Mentor Sverige

16:00 - 17:00
Young voters - a prere-
quisite for sustainable 
democracy
Young people are a transfor-
mative force in democracy, but 
they are often excluded from 
the decision-making processes. 
LSU has a global partnership 
with the youth movement in 
Belarus, Myanmar, Zimbabwe, 
Kenya, Lebanon, the Philippi-
nes, and Turkey. In 2022, there 
will be elections in Sweden 
but also in some of the partner 
countries. This seminar will 
focus on the work of the global 
youth movement in general 
and on including young voters 
during an election year. 
Organizer: Landsrådet för Sve-
riges Ungdomsorganisationer
This seminar will be held in 
English.

16:00 - 17:00
Inget om oss utan oss! 
Delta i demokratiska 
livet, då och nu
Personer med funktions-
nedsättning är en del av den 
mänskliga mångfalden och har 
rätt att delta i det politiska och 
offentliga livet på jämlika vill-
kor som andra. Demokratiska 
rättigheter för alla har däremot 
inte alltid varit en självklar-
het. Fortfarande idag finns det 
utmaningar som begränsar 
möjligheten för dem av oss som 
har funktionsnedsättning att ta 
del av och utöva rättigheterna. 
I detta seminarium tittar på 
historien fram till idag.   
Medverkande: Brita Törnell, 
Myndigheten för delaktighet, 
Maria Johansson, Fonden för 
mänskliga rättigheter, Diana 
Chafik, Funktionsrätt Sverige 
och vice ordförande Handi-
kappHistoriska Föreningen
Arrangör: Fonden för mänskli-
ga rättigheter, Handikapphisto-
riska föreningen, Myndigheten 
för delaktighet

17.30-18.30 
Kvinnlig representation 
och demokratins utma-
ningar
I år firar vi 100 år av demo-
krati med anledning av att lika 
och allmän rösträtt infördes i 
september 1921. Vid valet 1921 
blev också kvinnor för första 
gången valbara till riksdagen - 
då första och andra kammaren. 
Men det skulle dröja mer än 70 
år innan könsfördelningen blev 
någorlunda jämn. 
   Hur ser det ut idag? Med fem, 
kanske snart sex kvinnliga 
partiledare bland riksdagspar-
tierna, är kanske kampen vun-
nen?  Hur viktig är representa-
tion och vilka grupper saknar 
representation idag? Med ett 
minskat demokratiskt utrym-
me generellt - hur ser fram-
tiden ut, finns det ett hot mot 
demokratin - och mot kvinnligt 
deltagande i politiken?
Medverkande: Teysir Subhi, 
partiledare (FI), Barbro Wes-
terholm, riksdagsledamot L,  
m.fl.
Arrangör: Föreningen Ord-
front och Mänskliga Rättig-
hetsdagarna.

Stärk ungas inflytande  
och delaktighet 
– med rätt verktyg och metoder!

Tycker du att det är viktigt att det finns mötesplatser för unga hbtqi-personer  
där de kan känna sig trygga och göra sina röster hörda? Tycker du att unga ska  
ha rätt att få information och trygga samtal om viktiga ämnen så som sexualitet 
och hälsa? Det tycker vi på MUCF också! Kom och lyssna på vårt seminarie och 
besök vår monter där vi berättar om hur vi arbetar med just dessa frågor.

Stärk unga hbtqi-personers  
mötesplatser genom samverkan 

Samtal som gör skillnad!  

Alla unga har rätt att få information och kunskap om viktiga ämnen som  
sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet. Detta gäller oavsett om man 
vuxit upp i Sverige eller är ny här. Besök vår monter och få en inblick i  
webbutbildningen Rätt att veta!, som ger stöd och konkreta verktyg för 
dig som har viktiga samtal med unga.

Unga hbtqi-personer deltar i mindre utsträckning än andra i allmänna mötes-  
platser. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter  
av rädsla för att bli dåligt bemött. Egna mötesplatser kan vara ett sätt att stärka 
dessa ungas demokratiska deltagande och inflytande.
 
På seminariet presenterar MUCF en ny samverkansmodell för offentliga  
aktörer och civilsamhället. Du får också höra hur RFSL Ungdom och verksam- 
heter i Göteborg stad har använt samverkansmodellen för att gemensamt  
utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer.  

 

SEMINARIE 
7 dec  
14.30–15.30

Hur vet 
jag vilken 
sexuell 
läggning 
jag har?

Mina föräldrar vill  
att jag ska gifta  
mig fast jag inte vill.  
Vad ska jag göra?

Läs mer om våra verktyg och metoder på mucf.se/verktyg

Välkommen till MUCF-montern!  

Här berättar vi mer om samverkansmodellen, men också om hur du kan ha trygga och viktiga samtal med unga!  

Alla människor är unika och 
fungerar på olika sätt

Personer med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) 
finns representerade i alla delar 

av samhället. Riksförbundet 
Attention arbetar för att varje 

individ som finns bakom diagnoserna 
ska bemötas med respekt och få det stöd de 

behöver. På arbetet, i skolan och på fritiden. 

Har du eller någon i din omgivning  adhd, autismspektrum-
tillstånd (AST), Tourettes syndrom eller språkstörning?  
Stöd vårt arbete och bli medlem du också via qr-koden eller 
www.attention.se/bli-medlem

Foto: Pexels/Fauxels

Kvällsprogram - fri entré!
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platser. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter  
av rädsla för att bli dåligt bemött. Egna mötesplatser kan vara ett sätt att stärka 
dessa ungas demokratiska deltagande och inflytande.
 
På seminariet presenterar MUCF en ny samverkansmodell för offentliga  
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utveckla mötesplatser för unga hbtqi-personer.  
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jag vilken 
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läggning 
jag har?

Mina föräldrar vill  
att jag ska gifta  
mig fast jag inte vill.  
Vad ska jag göra?
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Välkommen till MUCF-montern!  

Här berättar vi mer om samverkansmodellen, men också om hur du kan ha trygga och viktiga samtal med unga!  
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Missa inte!
 
Arbetar du som tjänsteperson 
vid kommunal, regional eller 
statlig verksamhet? Här är några 
programtips för dig. 

☛ Demokrati i pandemins  
kölvatten 
Tid: Måndag 10:30 - 11:30 
Arrangör: Länsstyrelsen Västra 
Götaland

☛ Vill vi ha fler visselblåsare?
Tid:Måndag 10:30 - 11:30 
Arrangör: Samhällsvetenskapliga 
fakulteten Göteborgs universitet

☛ Hur ser segregationen ut i  
Sverige?
Tid: Måndag 14:00 - 15:00 
Arrangör: Delegationen mot seg-
regation

☛ Kvinnor, konventioner och  
demokrati
Tid:Tisdag 09:00 - 10:00 
Arrangör: Unizon

☛ Hur säkerställer vi att unga 
blir och känner sig hörda?
Tid:Tisdag 09:30 - 10:30 
Arrangör: Göteborgs stad

☛ Hur kan barn få upprättelse 
när deras rättigheter kränks?
Tid:Tisdag 10:30 - 11:30 
Arrangör: UNICEF Sverige

☛ Från globala mål till  
regionala insatser
Tid: Tisdag 14:00 - 15:00 
Arrangör: Avdelning social håll-
barhet, Västra Götalandsregionen

☛ Hur samordnar vi olika  
horisontella sakområden?
Tid:Tisdag 14:00 - 15:00
Arrangör: Sveriges Kommuner och 
Regioner

☛ Hur kan vi skydda demokra-
tin mot populism?
Tid: Tisdag 14:30 - 15:30 
Arrangör: Civil Rights Defenders

☛ Stärk unga hbtqi-personers  
mötesplatser genom samverkan
Tid: Tisdag 14:30 - 15:30 
Arrangör: Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor

☛ Demokrati och MR för  
göteborgare med funktions-
nedsättning
Tid: Tisdag 14:30 - 15:30 
Arrangör: Funktionsrätt Göteborg 
- funktionshinderföreningar i sam-
verkan

För fler programtips se  
www.mrdagarna.se

Tisdag
09:00 - 10:00
Why are human rights 
needed in a demo-
cracy?
The relationship between 
human rights and democracy 
is not self-evident. There are 
voices who argue that there is 
a difference between human 
rights on one hand and civil 
rights on the other – and that 
democratic states are faced 
with the choice which protec-
tion of rights should be rewar-
ded. So why are human rights 
needed in a democracy? How 
can the value of human rights 
be understood and defended 
in a time of increasing political 
polarization?
Participants: Helen Lindberg, 
Uppsala University, Henry 
Ascher, University of Gothen-
burg, Paul Hunt, chief commis-
sioner, New Zealand Human 
Rights Commission
Moderator: Linde Lindkvist, 
University College Stockholm
Organizer: Enskilda Högskolan 
Stockholm, Studieförbundet 
Bilda
This seminar will be held in 
English.

09:00 - 10:00
Kvinnor, konventioner 
och demokrati
Konventioner används för att 
förverkliga mänskliga rättighe-
ter och flera har som ambition 
att särskilt värna om kvin-
nors rättigheter, såsom FN:s 
kvinnokonvention. Men hur 
säkerställs kvinnors mänskliga 
rättigheter i praktiken? Vilka 
konsekvenser har konventio-
nerna och dess efterlevande 
för kvinnors deltagande i det 

demokratiska samhället? 
Välkommen på en nationell 
och internationell utblick om 
kvinnors mänskliga rättigheter 
i världen.
Medverkande: Cornelia Björk-
quist och Olga Persson, Unizon
Arrangör: Unizon

09:00 - 10:00
Min konvention 
En djupdykning i ShareMusic 
& Performing Arts pågående 
projekt Min konvention. Ett 
arbete med barnkonventionen 
som grund där kultur blir verk-
tyg för att främja demokrati. En 
föreställning av och för barn. I 
Sverige och Armenien. 
Medverkande: Sophia Alex-
andersson, ShareMusic & 
Performing Arts, Karin Styvers, 
konstnärlig ledare och regissör 
för Min konvention, Camilla 
Ekelöf, Smålands Musik & 
Teater
Moderator: Catharina Bergil, 
Högskolan för scen och musik
Arrangör: ShareMusic & Per-
forming Arts 

09:00 - 10:00
Rättighetsbaserat  
arbetssätt och demo-
krati
Den lokala nivån är oerhört 
viktig för människors tillgång 
till sina mänskliga rättigheter 
– inte minst på området för 
medborgerliga och politiska 
rättigheter, som är grund-
läggande för vår demokrati. 
Rättighetsbaserat arbetssätt 
utgår ifrån principerna om 
deltagande/inkludering, jäm-
likhet/icke-diskriminering och 
transparens/ansvar. Hur kan 
dessa användas för att stärka 

den lokala demokratin och de 
medborgerliga och politiska 
rättigheterna?
Medverkande: Cecilia Ram-
qvist, Sveriges Kommuner och 
Regioner, Cecilia Berglin
Arrangör: Sveriges Kommuner 
och Regioner

09:00 - 10:00
Stand with the brave - 
defend democracy in 
Central America 
A joint seminar with guests 
from Central America orga-
nized by Swedish civil society 
organisations active in the 
region since many years. 
The situation on democracy, 
human rights, women’s rights 
and climate change is getting 
worse but also counteracted 
by civil society actors, many of 
them very young. We will hear 
voices from activists that stand 
against the backlash of Central 
America’s democracy. They are 
not giving up! 
Organizer: Diakonia
This seminar will be held in 
English. 

09:30 - 10:30
Hur säkerställer vi att 
unga blir och känner 
sig hörda?
Ungas rätt att vara involve-
rade och delaktiga i samhället 
tryggas genom bland annat 
lagstiftning, uppsatta mål och 
i styrdokument. Samtidigt ser 
verkligheten annorlunda ut. 
Många unga upplever begrän-
sade möjligheter att få inflytan-
de och bristande återkoppling 
kan göra att unga inte känner 
sig delaktiga eller hörda. Vad är 
vuxnas roll och ansvar i att sä-
kerställa att unga blir lyssnade 

Kvinnor, konventioner och demokrati
Olga Persson

Why are human rights needed in a democracy?
Linde Lindkvist                                       Paul Hunt
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på? Vad behöver göras? Och 
vad kan unga själva göra för att 
påverka sin situation?
Arrangör: Göteborgs stad

09:30 - 10:30
How can we support 
democracy activists in 
the world? 
For more than a decade, 
democracy has been declining 
globally. The situation has 
drastically deteriorated during 
the pandemic. Violence against 
human rights defenders is esca-
lating in many countries. How 
can we reverse the negative 
trend for democratic develop-
ment? What can we learn from 
democracy activists and how 
they work locally and natio-
nally? A discussion between 
activists from Kenya, Belarus, 
Cambodia, researchers and 
Swedish authorities.
Organizer: ForumCiv
This seminar will be held in 
English. 

09:30 - 10:30
SRHR - i en demokrati 
ska alla ha rätt till kun-
skap 
Panelsamtal om projekt för 
nyanlända & asylsökande unga 
vuxna för att öka medveten-
het & kunskap kring hiv/STI & 
SRHR kopplat till svensk lag, 
normer och jämställdhetstänk. 
Mål: främja en lustfylld, trygg 
och säker sexualitet, minska 
stigma & diskriminering samt 
arbeta preventivt kring sexuellt 
riskbeteende, våld i nära rela-
tioner & stärka tjejers själv-
känsla & position i samhället. 
Samtal med samarbetspartners 
& representanter från mål-
gruppen.

Medverkande: Saga Khaghani, 
Noaks Ark Göteborg & Västra 
Götaland
Arrangör: Noaks Ark Göteborg 
och Västra Götaland

09:30 - 10:30
A Glocal Outlook on 
Human Rights
As Human Rights are under 
threat around the globe, dif-
ferent measures are being 
developed to safeguard them 
– herein lies a great potential to 
learn from each other. Listen to 
Human Rights champions from 
an ICLD network of 16 local 
governments in Sweden and 
Southern Africa – what are the 
opportunities and challenges 
in developing local democracy 
and strengthening Human 
Rights through Municipal 
partnerships?
Organizer: Swedish Inter-
national Centre for Local 
Democracy
This seminar will be held in 
English. 

10:30 - 11:30
Hur kan barn få  
upprättelse när deras 
rättigheter kränks?
Barnkonventionen är lag i 
Sverige men det saknas fortfa-
rande barnanpassade klagome-
kanismer när barns rättigheter 
kränks. UNICEF Sverige pre-
senterar rapporten »Hur ska 
barn i Sverige få upprättelse 
när deras rättigheter kränkts« 
om befintliga klagomekanismer 
och bristen på barnanpassade 
processer. Tillsammans med 
experter som på olika sätt är in-
satta i frågan diskuteras förslag 
på lösningar och åtgärder för 
barns möjlighet till upprättelse

Medverkande: Karin Ödquist 
Drackner, UNICEF Sverige, 
Flaktrim Hani, Unga Örnar, Ida 
Hellrup, Barnrättsbyrån
Arrangör: UNICEF Sverige

10:30 - 11:30
En arbetsmarknad som 
är öppen för olika funk-
tionssätt
På pappret bejakar vårt sam-
hälle inkludering där alla får 
vara med och bidra. I praktiken 
upplever personer med neuro-
psykiatriska funktionsnedsätt-
ningar såsom adhd och autism 
att de utestängs från många 
av de arenor som innebär ett 
gott samhälls- och arbetsliv. 
Exkluderingen börjar ofta 
tidigt och kan vara subtil, men 
också högst konkret; personer 
med dessa diagnoser är helt 
utestängda från s.k. blåljusyr-
ken, dvs. polis, militär m.m.
Medverkande: Lars Arrhenius, 
Diskrimineringsombudsman, 
Hans von Axelson, Myndighe-
ten för delaktighet, Erik Fenn, 
debattör, Melanie Gutman, 
Antidiskrimineringsbyrån 
Norra Skåne, Elizabeth Torrisi, 
Polismyndigheten
Moderator: Ann-Kristin Sand-
berg, Riksförbundet Attention
Arrangör: Riksförbundet At-
tention

10:30 - 11:30
Demokratins krympan-
de utrymme för civil-
samhället
Antidiskrimineringsbyrån Väst 
och Ibn Rushd kommer till-
sammans att diskutera demo-
kratins krympande utrymme 
för civilsamhället. Vi kommer 
att prata om vilka som får synas 
och höras och vilka som inte får 

samma möjligheter samt vilka 
konsekvenser det ger. 
Arrangör: Antidiskrimine-
ringsbyrån Väst, Ibn Rushd 
studieförbund

10:30 - 11:30
The Human impact: 
Potentialen när någon 
finns där för en ungdom
Under detta personliga samtal 
med individen i fokus samta-
lar vi om vilka som varit våra 
förebilder och hur vi påverkats 
av det i livet. Vi belyser hur 
närvaron av hälsosamma vuxna 
förebilder påverkar oss och hur 
det bidrar till demokratiska 
och välmående samhällen med 
ungas hälsa i fokus.
Medverkande: Leymuun 
Farah, FN, Mohammed Ali, 
Göteborgs stad, Carlos Rojas, 
Stockholms Universitet, Josep-
hine Bladh, Transformera
Moderator: Louise Ricknert, 
Mentor Sverige
Arrangör: Mentor Sverige

10:30 - 11:30
Truth and Consequence 
- The Colombian Truth 
Commissions Report
The Colombian Truth Com-
mission publishes their final 
report in November 2021. The 
report describes the main traits 
of the internal armed conflict 
that started 1959 until the sig-
ning of the peace agreement 
by the Colombian government 
and the FARC-guerrilla 2016. 
What are the conclusions 
and recommendations of the 
report? What happens next? Is 
there peace in Colombia?
Participants: Fabian Salvioli, 
United Nations Special Rap-
porteur on the promotion of 

Kvinnor, konventioner och demokrati
Olga Persson
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En arbetsmarknad som är öppen för olika funktionssätt
Lars Arrhenius

The Human impact: Potentialen när någon finns där för en 
ungdom Leymuun Farah
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truth, justice, reparation and 
guarantees of non-recurrence, 
Alejandro Valencia and Carlos 
Beristaín, Truth commissioners 
in Colombia
Organizer: The Swedish Foun-
dation for Human Rights
This seminar will be held in 
English.

11:00 - 12:00
I’m a Citizen too –  
Democracy and Inclu-
sive Citizenship from 
a Religious Minority 
Perspective
The respect of minority groups 
by the majority, is a democratic 
challenge in many contexts. 
Where religion plays an im-
portant role, religious actors 
could either be part the oppres-
sive majority or part of a vul-
nerable minority. To assure the 
respect for minorities’ human 
rights and the right to influence, 
robust democratic systems 
needs to be in place. Together 
with rights holders and duty 
bearers, this seminar aims to 
discuss how these systems can 
be designed.  
Organizer: ACT Church of 
Sweden
This seminar will be held in 
English. 

11:00 - 12:00
Hela Sveriges Arvsfond
Allmänna arvsfonden har en ny 
målgrupp. Fram till juli 2021 
fick projekt för barn, unga och 
personer med funktionsned-
sättning stöd. Nu välkomnas 
även projekt som engagerar äld-
re än 65 år! Samtidigt fortsätter 
utveckling, delaktighet och 

överlevnad att vara viktiga krav 
för alla som vill få stöd från 
Arvsfonden. Vad innebär det 
för civilsamhället? Vi bjuder 
på samtal om nya möjligheter, 
utveckling och delaktighet som 
grunden för demokrati.  
Arrangör: Arvsfonden

11:00 - 12:00 
Det organiserade kvin-
nohatet – strategier för 
att stoppa näthatet mot 
journalister
Retoriken kring journalistik 
och nyhetsmedier har hårdnat 
betänkligt de senaste åren, och 
i stor omfattning riktas trakas-
serier direkt till journalisterna 
i form av mejl, kommentarer 
i nätforum och digitala drev. I 
detta seminarium lyfter vi hur 
hat och hot mot kvinnliga jour-
nalister uppstår, organiseras 
och sprids. Vilka står bakom, 
hur kan journalister skyddas 
och hur stoppar vi hatet? 
Medverkande: Jonathan 
Leman, Expo, Hanna Anders-
son, Medieinstitutet Fojo, 
Erik Halkjaer, Reportrar utan 
gränser
Arrangör: Jämställdhetsmyn-
digheten

11:00 - 12:00
Digitaliseringens möj-
ligheter att synliggöra 
unga nationella minori-
teters perspektiv
Demokrati och mänskliga 
rättigheter är grundläggande 
för den svenska minoritets-
politiken. Det genomsyrar 
målet om att ge de nationella 
minoriteterna (dvs. samer, 
judar, sverigefinnar, romer 

och tornedalingar) skydd samt 
stärka deras möjligheter till 
inflytande och att levandegöra 
de historiska minoritetssprå-
ken. Digitaliseringen innebär 
ny teknik och nya mötesformer 
men också en möjlighet att låta 
fler vara med och bidra med 
perspektiv och erfarenheter. 
Arrangör: Länsstyrelsen i Väs-
tra Götalands län 

11:00 - 12:00
Demokratiska samtal 
på gränsen
När demokratin ställs inför 
utmaningar sätts folkbildning-
en på prov. Genom att verka 
inkluderande bidrar folkbild-
ningen till öppna samtal och 
otraditionella möten mellan 
motstridiga perspektiv - även 
om de svåra frågorna i demo-
kratin. Men hur kan och ska 
demokratins gränser hanteras 
av en fri och frivillig folkbild-
ning? Hur stärks demokratin i 
ett samhälle där polarisering, 
intolerans och segregation ökar 
sårbarheten för antidemokra-
tiska idéer, hot och hat?
Medverkande: Maria Gra-
ner, Generalsekreterare för 
Folkbildningsrådet, Erik Amnå, 
Örebro folkhögskola
Moderator: Nisha Besara, 
Deputy Managing Partner, Rud 
Pedersen Public Affairs
Arrangör: Folkbildningsrådet

12:30 - 13:30
Barnets rättigheter  
och möjligheter till 
inflytande
Är barnets rättigheter be-
roende av bildigheters och 
organisatörers förmåga att 

organisera arbetsplatser? Hur 
långt är jag som vuxen beredd 
att förändra mitt sätt att ar-
beta, mitt förhållningssätt och 
bemötande? Vilka perspektiv 
tillåts blir synliga? Vilka barn 
hamnar utanför? Finns det tid 
att lyssna på barnets röst?
Arrangör: Svenska kyrkan

12:30 - 13:30
Samtalsträning: Klimat, 
demokrati och mänsk-
liga rättigheter
Hur kan vi använda klimatkri-
sen som exempel när vi pratar 
om demokrati och mänsk-
liga rättigheter? Träna på att 
koppla den ekologiska krisen 
till demokrati och mänsk-
liga rättigheter under denna 
samtalsträning med Vardagens 
civilkurages klimatsamtals-
tränare! Detta är en interaktiv 
workshop där vi använder 
dialogövningar för att träna på 
att skapa olika typer av klimat-
samtal.
Medverkande: Frida Ekerlund 
och Itza Orozco, Vardagens 
civilkurage
Arrangör: Vardagens civilku-
rage

12:30 - 13:30
Psykisk ohälsa - ett hot 
mot demokratin?
En ökande psykisk ohälsa hos 
unga beskrivs ofta som ett pro-
blem som skapar olika typer av 
hinder. Förutom att det är ett 
problem för den enskilda indi-
viden, påverkar det även ungas 
möjlighet till hållbart engage-
mang i civilsamhället. Ungas 
demokratiska engagemang är 
en byggsten för en hållbar och 
långsiktig demokrati. 

Demokratiska samtal på gränsen
Nisha Besara

Det organiserade kvinnohatet – strategier 
för att stoppa näthatet mot journalister
Erik Halkjaer

Samtalsträning: Klimat, 
demokrati och mänskliga 
rättigheter Frida Ekerlund
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Temat för MR-dagarna i 
Göteborg är Demokrati 
& mänskliga rättigheter, 
vilken roll spelar den 
lokala och regionala ni-
vån för möjligheten att 
utöva sina rättigheter?

– Den lokala nivån spe-
lar en oerhört viktig roll 
för en stark demokrati och 
för att säkerställa möjligheten 
att utöva sina rättigheter.

Rättigheter som utbildning, bostad, hälsa och kultur 
hänger direkt samman med kommuner och regioners 
kärnverksamheter. Lokalsamhällets utformning och 
tillgänglighetsaspekter som har direkt inverkan på 
människors lika möjlighet att delta i samhällslivet 
hanteras också till största del lokalt. Det är i lokal-
samhället vi har möjlighet att vara delaktiga i det som 
påverkar vårt vardagliga liv. När demokratiska beslut 
fattas på lokal nivå i kommuner och regioner lämnas 
större utrymme för anpassning till sammanhanget, och 
de som faktiskt berörs av beslutet kan vara delaktiga i 
processen.   

En stor del av de MR-åtaganden som Sverige har 
gjort internationellt faller ut på lokal nivå – det är där 
det allmänna möter individen!  

Ni medverkar med en programpunkt som heter 
Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati, vad 
innebär ett rättighetsbaserat arbetssätt?

– Ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär ett syste-
matiskt förhållningssätt som främjar och respekterar 
mänskliga rättigheter. Det handlar om att arbeta för 
inkludering och allas lika möjlighet till deltagande; 
att verka för transparens och tydlig ansvarsfördelning 
exempelvis vad gäller beslutsprocesser; samt att aktivt 
verka för jämlikhet genom icke-diskriminering. 

Tillämpas dessa principer med individen tydligt i 
centrum har man kommit långt i arbetet med mänsk-
liga rättigheter i sin verksamhet. Flera svenska kom-
muner och regioner använder sig av rättighetsbaserat 
arbetssätt, och vi på SKR har tagit fram ett verktyg som 
guidar till arbetssättet som särskilt riktar sig till kom-
muner och regioner.   

Hallå där … 
Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen 
på Sveriges Kommuner och Regioner!

Cecilia Ramqvist

☛ Rätt att rösta!
Tid:  Måndag 6 december, 10:30 – 11:30

☛ Det politiska samtalet
Tid: Måndag 6 december, 14:30 – 15:30

☛ Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati
Tid:  Tisdag 7 december, 09:00 – 10:00

☛ Hur samordnar vi olika horisontella sakområden?
Tid: Tisdag 7 december, 14:00 – 15:00

Medverkande: Feben Hadgu, 
Landsrådet för Sveriges Ung-
domsorganisationer
Arrangör: Landsrådet för Sve-
riges Ungdomsorganisationer

12:30 - 13:30
Bistånd i en ny tid
Efter den katastrofala ut-
vecklingen i Afghanistan 
ställer många frågan om vad 
bistånd egentligen kan göra 
för skillnad. Vad kan biståndet 
göra i länder som blir allt mer 
odemokratiska och auktoritära 
- behöver vi bli tydligare kring 
vad biståndet gör och har för 
begränsningar i denna nya tid? 
Vilka förväntningar är rimliga? 
Kan biståndet gå till offentliga 
organ i denna typ av stater? Vad 
kan vi vänta oss för resultat av 
bistånd där den politiska situa-
tionen går bakåt? 
Paneldeltagare: Carin Jämtin, 
Generaldirektör Sida, Janet 
Vähämäki, Stockholm Envi-
ronment Institute (SEI), Lena 
Ingelstam, Generalsekreterare 
Diakonia, Janine Alm Ericson, 
Statssekreterare hos minister 
för internationellt utveck-
lingssamarbete (MP), Helena 
Storckenfeldt, Riksdagsleda-
mot (M)
Moderator: Mats Hårsmar, 
Expertgruppen för bistånds-
analys (EBA)
Arrangör: Diakonia, Mänskliga 
Rättighetsdagarna

12:30 - 13:30
Tidningsdöden och  
demokratin
Det svenska medielandskapet 
har kraftigt förändrats de se-
naste tio åren. Konkurrens från 
sociala media, färre prenume-
rationer och minskade annons-
intäkter har tvingat lokaltid-
ningar till stora förändringarna 
och i många fall har den lokala 
avisen helt lagts ned.
Hur påverkas demokratin när 
de som ska granska makten 
utarmas? Kan sociala media 
ersätta de lokaltidningarnas 
roll? Är mediestödet anpassat 
efter situationen och hur klarar 
de nya, digitala uppstickarna 
sitt demokratiuppdrag?
Medverkande: Medverkande: 
Sara Meidell, kulturredaktör 
Västerbottenskuriren, Arne 

Müller, frilansjournalist och 
författare
Arrangör: Föreningen Ordfront

13:00 - 14:00
Trans, idrott och  
demokrati
Idrottsrörelsen är Sveriges 
största folkrörelse och en del 
av demokratin. Transpersoner 
vittnar om att de inte kan vara 
del av föreningsidrotten på 
grund av rädsla för att bli dåligt 
bemötta, könsuppdelning och 
en osäkerhet kring omkläd-
ningsrum. RFSL presenterar 
sin rapport »Trans & Idrott« 
och Riksidrottsförbundet, 
Västra Götalandsregionen och 
en lokal förening samtalar om 
hur transpersoners rättigheter 
kan stärkas och hur idrotten 
kan vara välkomnande för alla 
oavsett kön och könsidentitet.
Medverkande: Sofia B. Karls-
son, Riksidrottsförbundet, 
Mathilda Piehl, RFSL
Moderator: Fredrik Carlson, 
Västra Götalandsregionen
Arrangör: Västra Götalandsre-
gionen, RFSL, Riksidrottsför-
bundet

13:00 - 14:00
Att på jämlika villkor 
kunna delta i  
demokratin
Trots vackra ord i grundlagen 
och konventionerna har inte 
alla samma demokratiska möj-
ligheter i Sverige. De som lever 
i socioekonomisk utsatthet och 
i områden där samhällsservice 
monterats ned har svårt att 
göra sina röster hörda. Ofta har 
underläget en botten i diskri-
minering. Och den som inte blir 
tagen på allvar av samhället tap-
par så småningom förtroendet 
för de demokratiska institutio-
nerna. Vad kan juridiken göra 
för att ändra på detta?
Medverkande: Rami Al-Kha-
misi, Akademin för rörelseju-
rister, Hanna Thessen, Rädda 
Barnens Ungdomsförbund, 
Hanin Shakrah, Antidiskrimi-
neringsbyrån i Uppsala
Moderator: Johanna Westeson, 
Amnesty Sverige
Arrangör: Amnesty Internatio-
nal, Sverige
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13:00 - 14:00 
Hudfärgens betydelse
Med kunskap motverkar vi 
diskriminering och främjar 
inkludering. För att möjliggöra 
ett dynamiskt och hållbart 
arbetsliv är det viktigt att 
arbetsmarknaden är öppen 
för alla oavsett hudfärg, för att 
säkerställa lika rättigheter och 
möjligheter. Seminariet tar fas-
ta på hur projektet under 3 år 
arbetat fram praktiska metoder 
och verktyg för att öka kunskap 
för individers och organisatio-
ners förståelse av hudfärgsba-
serad diskriminering och hur 
det kan motverkas.
Medverkande: Kitimbwa 
Sabuni, Länsstyrelsen i Stock-
holms län, Hanna Wallensteen, 
psykolog, Sima Wolgast, psyko-
log, Martin Wolgast, psykolog, 
Mona Nechma, folkbildare, 
Fatema Vanat, folkbildare, 
Marie Cham, Länsstyrelsen i 
Stockholms län
Arrangör: Länsstyrelsen i 
Stockholms län

13:00 - 14:00
MR-professionen: ett 
yrke på framväxt i de-
mokratins tjänst
Seminariet belyser och disku-
terar en unik undersökning om 
en profession på framväxt, med 
fokus på vilket skydd det ger 
åt mänskliga rättigheter och 
det demokratiska uppdraget i 
offentlig sektor på regional och 
lokal nivå.
Medverkande: Christina 
Johnsson, Malmö universitet, 
Tobias Rahm, Länsstyrelserna, 
Martina Rasch, Länsstyrelsen i 
Jönköpings län
Arrangör: Länsstyrelserna

13:00 - 14:00
Om religionsfrihetens 
innebörd och gränser
Religionsfrihet är en mänsklig 
rättighet. Men vad innebär 
denna frihet egentligen, hur är 
den reglerad och vad händer 
när den krockar med andra rät-
tigheter, till exempel yttrande-
friheten? Vad får du göra och 
vad får du inte göra i religions-
frihetens namn?
Medverkande: Kristina 
Patring, Svenska missionsrå-
det.
Moderator: Isak Reichel, 
direktör Myndigheten för stöd 
till trossamfund
Arrangör: Myndigheten för 
stöd till trossamfund

14:00 - 15:00
Feminist strategies 
during militarization & 
a pandemic
The democratic space is 
shrinking all over the world. 
Laws are restricting NGOs 
and activists are threatened or 
even murdered. The pandemic 
has given governments a pass 
to restrict civic space even 
further. Without resistance on 
a local, national, and interna-
tional level there is a risk of a 
»new normal«. Armed conflict, 
nationalist movements, and 
inequality are other factors. 
What are the long-term conse-
quences and strategies to open 
the space?
Organizer: Women’s Inter-
national League for Peace & 
Freedom (IKFF)
This seminar will be held in 
English.

14:00 - 15:00
Från globala mål till 
regionala insatser
Västra Götalandsregionen har 
antagit mål för miljö och social 
hållbarhet 2030 vilka utgår 
från de globala hållbarhetsmå-
len. Seminariet syftar till att 
diskutera och ge exempel på 
hur Agenda 2030 kan konkre-
tiseras i regional verksamhet, 
sammankopplas med mänsk-
liga rättigheter och folkhälsa, 
samt vara en vägvisare för hur 
en organisation kan arbeta för 
att inte lämna någon människa 
utanför.
Arrangör: Avdelning social 
hållbarhet, Västra Götalands-
regionen

14:00 - 15:00
Nationella minoriteters 
delaktighet och infly-
tande i Sverige
Den 1 januari 2019 infördes re-
videringar i lagen om nationel-
la minoriteter och minoritets-
språk, bl a om utökad rättighet 
till information och inflytande. 
Särskilt fokus ligger på barns 
och ungas möjlighet till infly-
tande. Kommuner och regioner 
är skyldiga att anta mål och 
riktlinjer för arbetet med mino-
riteter. Hur har delaktigheten 
och inflytandet utvecklats? 
Hur ser det ut idag? Ser vi ökad 
delaktighet av barn och unga 
tillhörande minoriteter?
Medverkande: Dennis Kron-
holm, Sigtuna kommun, Hanna 
Aili, Tornedalfinska ung-
domsförbundet, Nina Tojzner, 
Judiska ungdomsförbundet
Moderator: Ulf Johansson 
Dahre, Enskilda Högskolan 
Stockholm

Arrangör: Enskilda Högskolan 
Stockholm & Studieförbundet 
Bilda

14:00 - 15:00
Hur samordnar vi  
olika horisontella sak-
områden?
Vad betyder ett jämlikt delta-
gande i demokratin för hälsan 
i olika befolkningsgrupper? 
Och hur ser vi till att arbetet för 
demokrati och mänskliga rät-
tigheter bidrar till en jämn för-
delning av makt och inflytande 
mellan kvinnor och män? Hur 
relaterar det i sin tur till barns 
rätt att göra sin röst hörd? 
Välkommen till ett seminarium 
om hur vi samordnar arbetet 
med så kallade horisontella 
sakområden.
Medverkande: Magnus Jacob-
son, Sveriges Kommuner och 
Regioner
Arrangör: Sveriges Kommuner 
och Regioner

14:00 - 15:00
Demokrati för alla
Demokrati är något vi gemen-
samt måste skapa varje dag. 1 
% av världens befolkning har 
en intellektuell funktionsvaria-
tion, men varför är kulturska-
pare med funktionsvariationer 
sällan synliga i det kultu-
rella rummet? Baserat på den 
svenska demokratisatsningen 
utforskar vi idag konstnär-
liga uttryck samtidigt som vi 
fördjupar dialogen mellan olika 
aktörer i samhället. Seminariet 
bjuder på konstnärlig aktivism, 
poesi och musik.
Medverkande: Carin Jämtin,  
Generaldirektör, Sida, Nils 
Arne Kastberg, talesperson 

Hudfärgens betydelse  
Kitimbwa Sabuni

Om religionsfrihetens innebörd och 
gränser  Isak Reichel

Att på jämlika villkor kunna delta  i 
demokratin Johanna Westeson

Nationella minoriteters delaktighet 
och inflytande i Sverige Hanna Aili
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Special Olympics och f d lands-
chef Unicef Sudan, Josephine 
Sundqvist, generalsekreterare 
Läkarmissionen, Ntobuah 
Julius Mvenyi, medgrundare 
Disabled Refugees Welcome, 
Tommy Mathiasson, artist och 
musiker, Sayam Chortip, artist 
och poet.
Moderator: Isabella Olsson, 
Läkarmissionen
Arrangör: Läkarmissionen

14:30 - 15:30
Stärk unga hbtqi-per-
soners mötesplatser 
genom samverkan
Mötesplatser för unga har en 
viktig roll i att stärka ungas 
inflytande och delaktighet. 
MUCF presenterar här en ny 
Samverkansmodell för offent-
liga aktörer och civilsamhäl-
let och hur den kan användas 
för att stärka mötesplatser 
för unga hbtqi-personer. Du 
får höra inspirerande och 
verksamhetsnära exempel 
från Göteborg stad och RFSL 
ungdom. Till exempel hur Sam-
verkansmodellen kan öka unga 
hbtqi-personers demokratiska 
deltagande och inflytande.
Medverkande: Dharana 
Favilla, Elisabet Johansson, 
Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor
Arrangör: Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhälles-
frågor

14:30 - 15:30
Hur kan vi skydda  
demokratin mot  
populism?
Vi ser auktoritära och populis-
tiska tendenser på flera håll i 
Europa. I Ungern och Polen har 

partier som är ett uttryck för 
sådana strömningar kommit i 
regeringsställning. Finns det en 
risk för samma utveckling här i 
Sverige; och vad kan vi göra för 
att stärka motståndskraften i 
vår demokrati?
Medverkande: Stellan Gärde, 
ordförande Apply Human 
Rights, John Stauffer, Civil 
Rights Defenders, Annika 
Åkerberg, Civil Rights Defen-
ders
Arrangör: Civil Rights Defen-
ders

14:30 - 15:30
Demokrati och MR för 
göteborgare med funk-
tionsnedsättning
Panelsamtal med företrädare 
från fem lokala funktions-
rättsföreningar i Göteborg om 
förutsättningar för demokra-
tisk delaktighet för personer 
med funktionsnedsättning. 
Samtal med konkreta exempel 
och gemensam reflektion kring 
hinder och möjligheter för 
demokratisk delaktighet för 
personer med olika funktions-
nedsättningar i en göteborgs-
kontext.
Medverkande: Alireza Ghan-
bar Alipour, Synskadades 
Riksförbund Göteborg, Anne 
Lönnermark, Autism- och 
Aspergerföreningen Distrikt 
Göteborg, Britta Brus, Atten-
tion Göteborg, Malin Andrén, 
Grunden Krans, Tord Hansson, 
Lokalföreningen Göteborg i 
Personskadeförbundet RTP
Moderator: Pia Emanuelsson, 
Funktionsrätt Göteborg
Arrangör: Funktionsrätt  
Göteborg

14:30 - 15:30
Polisen om demokrati-
brott: hur blir vi bättre 
tillsammans?
Förtroendevalda politiker, 
journalister och konstnärer 
självcensurerar alltmer eller 
väljer att avstå deltagande i 
den offentliga debatten. En 
ökad polarisering i samhället, 
digitaliseringen och ett hår-
dare samtalsklimat är möjliga 
orsaker. Det återspeglas dock 
inte i anmälningsstatistiken. 
Polisens Demokrati- och hat-
brottsgrupper resonerar med 
berörda grupper kring mörker-
talet som fortfarande förekom-
mer och hur vi tillsammans kan 
förbättra arbetet. 
Arrangör: Polismyndighetens 
Demokrati- och hatbrottsgrup-
per

14:30 - 15:30
Vad säger statistik om 
individers utsatthet?
Anmälningar till myndigheter 
är viktiga verktyg för samhälls-
förändring. Men alla anmä-
ler inte när de missgynnats 
eller utsatts för brott. I vilken 
utsträckning är mörkertalet 
ett problem? Hur får vi fler att 
göra sin röst hörd? I ett samtal 
diskuterar Diskrimineringsom-
budsmannen, Inspektionen för 
vård och omsorg och Brottsfö-
rebyggande rådet vad statistik 
över anmälningar kan säga om 
individers utsatthet.
Medverkande: Karolina 
Windell, Diskrimineringsom-
budsmannen, Anders Ekholm, 
Inspektionen för vård och 
omsorg, Thomas Hvitfeldt, 
Brottsförebyggande rådet.

Moderator: Emma Frans, För-
fattare och doktor i medicinsk 
epidemiologi vid Karolinska 
institutet.
Arrangör: Diskrimineringsom-
budsmannen

15:30 - 16:30
Digitalisering – möjlig-
heter och farhågor?
Den ökade digitaliseringen 
skapar förutsättning för många 
att inkluderas och delta men 
riskerar att hindra andra männ-
iskor från att ta del av och utöva 
sina mänskliga rättigheter. Se-
minariet syftar till att diskutera 
möjligheter och farhågor med 
den ökade digitaliseringen, 
genom exempel från hälso- 
och sjukvården, psykiatrin, 
museiverksamhet och brukar-
föreningar.
Arrangör: Nätverket för män-
niskorättsbaserat arbete i 
Västra Götaland

15:30-16:30
Går det att bomba fram 
en demokrati?
20 år efter att USA inledde ett 
anfall mot Afghanistan i försvar 
mot terrorattacken i New York 
och Pentagon, lämnade stor-
makten landet som åter föll i ta-
libanernas makt. Självförsvars-
interventionen 2001 övergick 
efter några år till en insats som 
bland annat försvarades med 
att demokrati och rättigheter 
skulle införas i landet. Världens 
stater har en skyldighet att 
ingripa om allvarliga kränk-
ningar, särskilt folkmord, hotar 
befolkningen i ett land – men 
kan internationell interven-
tion, militär eller humanitär 
rätt användas för att trygga 
demokratin i ett land? Var går 

Demokrati för alla  
Sayam Chortip och Tommy Mathiasson

Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning  
Alireza Ghanbar Alipour
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»Se de unika individerna,  
snarare än den stereotypa  
gruppen«
Hanna Wallensteen, psykolog och före-
läsare berättar om minoritetsstress och 
om att säkerställa allas lika rättigheter 
på arbetsplatsen, oavsett hudfärg.

Genom projektet »Vidga normen i 
praktiken«  arbetar Länsstyrelsen i 
Stockholms län för att möjliggöra 
ett dynamiskt och hållbart arbets-
liv och för att öka kunskapen och 
medvetenheten om begränsande 
normer kring hudfärg. Under 
Mänskliga Rättighetsdagarna an-
ordnar de programmet »Hudfär-
gens betydelse«, föreläser gör bland 
annat Hanna Wallensteen. 

På vilka sätt kan människor drabbas  
av minoritetsstress på arbetsplatsen? 

–Upplevelser av minoritetsstress aktiveras när 
människor oroar sig för att bli negativt bedömda eller 
nedvärderade till följd av sin sociala grupptillhörighet. 
Därför är risken att uppleva minoritetsstress störst i 
situationer där andra kan bedöma och utvärdera en 
såsom vid anställningsintervjuer, löneförhandlingar 
eller fördelning av förtroendeuppdrag. Att till exempel 
presentera

inför en grupp eller hitta någon att luncha eller gå på 
after work med, kan också väcka oro för att bli förlöjli-
gad, osynliggjord eller bortvald.

Vad kan arbetsgivare göra för att öka kunskapen och/
eller motverka minoritetsstress på arbetsplatsen?

– En bra början är att bli medveten om vilka normer 
som finns kring den typiska medarbetaren i organisa-
tionen. Vilka faller utanför normen? Sedan är det bara 
att söka kunskap - Internet, böcker, filmer, poddar – det 
finns massor av relevant information om »normavvika-
res« perspektiv, som kommer att hjälpa dig se de unika 
individerna, snarare än den stereotypa gruppen. 

☛ Hudfärgens betydelse
Tid: Tisdag 7 december, 13:00 – 14:00

Hanna Wallensteen

gränserna för internationell 
intervention, hur demokratiska 
är besluten när de fattas av ett 
säkerhetsråd med vetorätt för 
några få länder? Ingripandet i 
Libyen motiverades av den nya 
principen Responsibility to 
Protect, men något stöd för ett 
liknande ingripande gavs inte 
för att stoppa våldet i krigets 
Syrien. Vilken acceptans har 
militärt ingripande till skydd 
för mänskliga rättigheter och 
demokrati idag? Finns det re-
ella planer på demokratisering 
av säkerhetsrådet?
Medverkande: Jan Hallenberg, 
Utrikespolitiska institutet, Lisa 
Hultman, forskare Uppsala 
universitet.
Arrangör: Mänskliga Rättig-
hetsdagarna

15:30 - 16:30
Barn får chansen att 
göra sina röster hörda – 
men är det någon som 
lyssnar?
FN:s konvention om barnets 
rättigheter har nu mer än 
trettio år på nacken. En av 
grundpelarna i deklarationen 
är barnens rätt att uttrycka sin 
mening och vara delaktig i be-
slut som påverkar dem. Frågan 
är om vi har nått hela vägen för 
att ge barnen ett verkligt med-
inflytande? Är det någon som 
lyssnar på riktigt? Seminariet 
sammanför barn i Sverige och 
andra delar av världen med 
företrädare för myndigheter till 
ett samtal om verklig delaktig-
het. 
Arrangör: Erikshjälpen

15:30 - 16:30
Western Sahara and 
Palestine: Democratic 
development without 
Human rights? 
Freedom of expression and 
assembly are prerequisites 
for democratic development. 
However, what happens when 
these human rights are not 
granted or respected? What 
opportunities remain then for 
a better future? Through the 
voices of representatives from 
occupied Western Sahara and 
Palestine, we will learn how 
human rights activists are 
overcoming limited freedoms 
in pursuit of human rights, 
independence and democracy.
Participants: Erik Halkjaer, 
chair Reporters Without Bor-
ders Sweden, editor-in-chief 
OmVärlden, Nazha El Khalidi, 
Equipe Media
Organizer: Emmaus Stockholm

15:30 - 16:30
Uppmärksamma  
hedersrelaterat våld 
och förtryck i skolan!
Under passet får du veta hur 
skolan kan arbeta, hur du som 
vän kan göra om du misstänker 
att någon är utsatt och varför 
det är en fråga om demokrati 
att prata om hedersrelaterat 
våld och förtryck. Ett liv fritt 
från förtryck, våld, barnäk-
tenskap, tvångsäktenskap och 
könsstympning är en rättig-
hetsfråga och en demokratifrå-
ga. Det är viktigt att upptäcka 
de som är utsatta för att sam-
hället ska kunna hjälpa dem att 
tillvarata sina rättigheter.
Arrangör: Nationella kompe-
tensteamet mot hedersrelate-
rat våld och förtryck

Vad säger statistik om individers utsatthet?
Emma Frans

Extremism och arbets-
skyddslagen Daniel Poohl
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Helena Thorfinn
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16:00 - 17:00
How to think of surveil-
lance and AI in a demo-
cratic society?
The concept surveillance 
capitalism, developed by 
Shoshana Zuboff, means that 
human beings have become 
consumers more than humans. 
It is an effect of the digital 
society and a particular logic 
related to structures that is not 
democratic but economical 
and hypercapitalistic. With the 
digital data we form the world, 
thoughts, opinions and identi-
ties we relate to. In five years, 
will it be relevant to talk about 
human beings and democracy?
Participants: David Lyon, 
professor of sociology & 
director Surveillance Studies 
Center, Queens University, 
Eric Stoddart, PhD, lecturer in 
practical theology, University 
of St Andrews
Moderator: Susanne Wigorts 
Yngvesson, professor of ethics, 
Stockholm School of Theology
Organizer: Enskilda Högskolan 
Stockholm, Studieförbundet 
Bilda
This seminar will be held in 
English

16:00 - 17:00
Extremism och arbets-
skyddslagen
Akademikerförbundet SSR 
stödjer sedan flera år Stiftelsen 
Expos arbeta med att granska 
och kartlägga extremhögern. 
I seminariet vill vi lyfta de 
demokratiska utmaningar som 
finns i och med extremhögerns 
frammarsch och de arbets-
rättsliga utmaningar det kan 
innebära för såväl arbetsgivare 
som för fackliga företrädare om 

anställda eller medlemmar har 
odemokratiska värderingar.
Medverkande: Daniel Poohl, 
vd och ansvarig utgivare för tid-
ningen Expo, Malin Fröjmark, 
Akademikerförbundet SSR
Arrangör: Akademikerförbun-
det SSR

16:00 - 17:00
Myanmar: Militär-
kupp och brott mot de 
mänskliga rättigheterna
Efter militärkuppen som 
genomfördes i Myanmar i 
februari 2021, har det skett en 
markant ökning av dokumente-
rade brott mot människors rät-
tigheter i landet. Med avstamp 
i detta sätter panelen brott mot 
mänskliga rättigheter i My-
anmar i en historisk kontext, 
problematiserar arbetet med 
att dokumentera brotten och 
diskuterar möjligheter för opi-
nionsbildning, ansvarsutkrä-
vande och upprättelse i relation 
till dokumentationen.
Medverkande: Helen Peters-
son-Buhtoo, Ordförande Karen 
Swedish community, Annami 
Löfving, forskare och inter-
nationell konsult i gender och 
MR, Helena Thorfinn, journa-
list & författare
Moderator: Mats Petersson, 
rådgivare Karen Swedish Com-
munity och styrelseledamot 
Svenska Burmakommittén.
Arrangör: Karen Swedish Com-
munity och Samhällsfakultet 
Göteborgs universitet

16:00 - 17:00
Hur kan universiteten 
använda vetenskapen 
för att värna mänskliga 
rättigheter? 
Nättidningen Nyheter Idag kri-
tiserar Göteborgs universitets 
roll som medarrangör till MR-
dagarna med hänvisning till att 
en annan medarrangör, mus-
limska bildningsförbundet Ibn 
Rushd,»enligt forskare« har 
kopplingar till antisemiter och 
antidemokrater. Ett påstående 
som just forskare har ställt sig 
kritiska mot. Panelen diskute-
rar hur universiteten kan agera 
för att avdöma i politiska spel 
där motparten hänvisar till att 
»forskning visar«.
Medverkande: Åsa Wikforss, 
professor Stockholms univer-
sitet, Ann Ighe, redaktör Ord & 
Bild, Göran Larsson, professor 
Göteborgs universitet, Pam 
Fredman, ordförande, Interna-
tional Association of Universi-
ties, Sven Stafström, generaldi-
rektör Vetenskapsrådet.
Arrangör: Göteborg universitet

16:00 - 17:00
Krympande utrymme i 
praktiken: den adminis-
trativa bördan
Det ställs höga administrativa 
krav på de bidragen som ges till 
civilsamhället. Allt mer tid av 
organiseringen går till att sköta 
administration, snarare än till 
verksamhet och öka engage-
manget i samhället. I det här 
samtalet diskuterar vi hur den 
administrativa bördan är en 
del av det krympande utrym-
met för det unga civilsamhället. 
Vad är dessa administrativa 
krav? Vad innebär det för ung 
organisering och inflytande? 

Behövs dessa krav och vilken 
nytta gör de?
Arrangör: LSU –Sveriges  
ungdomsorganisationer

16:45-17:30
Autocratization gone 
viral
According to statistics presen-
ted  by the Variety of Demo-
cracy Institute, University of 
Gothenburg, 68 percent of the 
world’s population now live in 
non-democratic states. Demo-
cracies continue to decline and 
is now comparable to the situa-
tion in 1990. 
   More and more people live 
in autocratizing countries 
-  where governments control 
the media, restrict academic 
freedom and civil society, feed 
polarization by disrespecting 
political opponents and spread 
disinformation. It then attacks 
formal institutions such as 
elections or courts. The threat 
against liberal and constitutio-
nal democracies is rising and it 
comes from within.
Participants: Vanessa Boese, 
Assistant Professor Varieties of 
Democracy Institute, Univer-
sity of Gothenburg
Organizer: Variety of Demo-
cracy Institute, University of 
Gothenburg & Swedish Forum 
for Human Rights
This seminar will be held in 
English

Western Sahara and Palestine: Democratic 
development without Human rights?  
Nazha El Khalidi
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Hur kan universiteten använda ve-
tenskapen för att värna mänskliga 
rättigheter? Åsa Wikforss
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»Vi väcker det ungdomspolitiska 
perspektivet under MR-dagarna«
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) – är en 
intresse- och samarbetsorganisation som samlar 85 nationella 
ungdomsorganisationer. I år är de ny samarbetspartner till  
MR-dagarna. 

LSU arbetar för att stärka ungas demokra-
tiska organisering och har mångfald och 
mänskliga rättigheter som sin utgångs-
punkt. Seinab Hilowle är projektledare för 
demokratisk inkludering på LSU. 

– Vi har en vision om en demokratisk 
värld där alla unga är organiserade och har 
makt över sina liv och samhällsutveck-
lingen. LSU arbetar för denna vision genom 
att politiskt och organisatoriskt stötta våra 
medlemmar som är barn-och ungdomsor-
ganisationer, säger Seinab Hilowle.

LSU är en ny samarbetspartner till MR-
dagarna, vad innebär samarbetet för er?

–Vi blev intresserade av årets tema, 
Demokrati + mänskliga rättigheter = sant! 
eftersom det passar vår värdegrund. LSU:s 
värdegrund genomsyras av fyra principer: 
demokrati och mänskliga rättigheter, barn 
och ungas rättigheter, hållbar utveckling 
och organisering.  Samarbetet innebär 
att vi väcker det ungdomspolitiska per-
spektivet under MR-dagarna. Förutom att 
ordna seminarier om ämnen som barn- och 
ungdomsorganisationer är intresserade av, 
så har vi tillsatt en referensgrupp som dis-
kuterar och tycker till om MR-dagarna som 
har möjliggjort ungt inflytande i program-
innehållet.

Under MR-dagarna arrangerar ni bland 
annat seminariet »Young voters – a pre-
requisite for sustainable democracy« – på 
vilka sätt exkluderas unga från ett aktivt 
deltagande i demokratin?

☛ Hot mot demokratin  
– drev mot unga civilsamhället
Tid: Måndag 6 december, 12:30 - 13:30

☛ Young voters  
– a prerequisite for sustainable  
democracy
Tid: Måndag 6 december, 16:00 - 17:00

☛ Psykisk ohälsa  
– ett hot mot demokratin?
Tid: Tisdag 7 december, 12:30 - 13:30

☛ Krympande utrymme i praktiken: 
den administrativa bördan
Tid: Tisdag 7 december, 16:00 - 17:00

Seinab Hilowle är projektledare för  
demokratisk inkludering på LSU.
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–Unga anses ofta vara en homogen 
grupp och detta innebär att deltagande i 
politiska processer inte möjliggörs för alla 
unga. De politiska processerna anpas-
sas bara för en viss grupp av unga. Detta 
innebär att erfarenheter, åsikter, kunskap 
och perspektiv från andra grupper av unga 
missas eller glöms bort. En annan aspekt 
är att unga inte alltid ses som drivande 
och relevanta aktörer för demokratins 
processer och samhället i allmänhet. Detta 
brukar vi kalla för effekter av åldersmakts-
ordningen.

Vad behöver göras för att unga ska 
erkännas som drivande aktörer för 
demokrati?

–De som har makt att förändra politiska 
processer och beslut behöver bjuda in och 
lyssna på unga. Vuxna, framförallt besluts-
fattare, har makten och resurserna. Därför 
behöver vuxna beslutsfattare vistas på 
platser där unga är så att det går att mötas 
och diskutera de frågor och förändringar 
som behövs i ungas vardag och öka deras 
möjligheter i samhället. De behöver också 
se unga som en heterogen grupp och att 
allt engagemang är positivt, vare sig det 
handlar om att lämna sin röst i ett val, 
tycka till om ett politiskt dokument eller 
att demonstrera.
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För mer informat ion om utbi ldningsutbudet
www.mr-forum.se
www.teol.uu.se/utbildning/mr

Uppsala universitet utbildar offentlig  
förvaltning i de mänskliga rättigheterna

Enskilda Högskolan Stockholm erbjuder 
program och kurser med filosofiska, rättsliga, 
politiska och samhällsvetenskapliga perspektiv 
på mänskliga rättigheter och demokrati.
• Kandidatprogram
• Masterprogram på engelska
• Fristående kurser
• Uppdragsutbildning

ehs.se

 

Why are human rights needed in a democracy? 
Medverkande: Linde Lindkvist, Helen Lindberg,  
Henry Ascher, Paul Hunt. Tisdag 7 dec kl 9.00-10.00

Nationella minoriteters delaktighet och inflytande  
i Sverige.
Medverkande: Ulf Johansson Dahre, Dennis Kronholm, 
Hanna Aili, Nina Tojzner. Tisdag 7 dec kl 14.00-15.00

How to think of surveillance and AI in a democratic 
society? 
Medverkande: Susanne Wigorts Yngvesson, David Lyon, 
Eric Stoddart. Tisdag 7 dec kl 16.00-17.00

Arrangörer: Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

Välkommen till våra seminarier på MR-dagarna!

Högskolan för mänskliga rättigheter 
och demokrati

Enskilda Högskolan 
Stockholm
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Danskompaniet Twisted Feet grundades 
2003 i Göteborg och har sedan dess blivit 
kända både nationellt och internationellt 
för sina nyskapande föreställningar och 
shower med angelägna budskap. Genom sin 
dans vill de utmana det normativa scen-
språket i en fusion av urban och modern 
dans laddad med sociala frågor.

Dansgruppen Twisted Feet inleder 
Mänskliga Rättighetsdagarna

Musikalen om Frigga är en nyskriven berättelse om människorna 
bakom rösträttsrörelsen i det tidiga 1900-talets Göteborg. Hand-
lingen är baserad på verkliga händelser utifrån den kollektiva 
rörelse som Frigga Carlberg var med och formade. Vi får höra delar 
av ensemblen samtala om projektet och sjunga några sånger ur 
musikalen som har premiär våren 2022. Musikalen görs av de fyra 
teatergrupperna Septemberteatern, Altitudteatern, Typ Vuxen och 
Skapet Scenkonst i ett samarbete med Sensus studieförbund.

Vilka var människorna bakom rösträttsrörelsen i 
Göteborg? – Upplev delar ur musikalen Frigga!

☛ Berättelse om människorna bakom  
rösträttsrörelsen i tidiga 1900-talets Göteborg 
Tid: Måndag 6 december, 10:00 - 10:30

På måndagen inleder de Mänskliga Rättig-
hetsdagarnas första dag med delar ur före-
ställningen 5°. Föreställningen handlar om 
konsekvenserna av klimatförändringarna, 
där bara den starkaste överlever.

☛ Invigning 
Tid: Måndag 6 december, 9:00-10:00
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Mänskliga Rättighetsdagarna och Svenska Mässan följer själv-
klart alla gällande restriktioner och riktlinjer för större sam-
mankomster. Nedan listas några av de åtgärder som vidtagits för 
att du ska kunna känna dig trygg när du besöker oss: 

• Färre gemensamma pauser i programschemat för att  
 undvika trängsel vid seminariesalar, caféer och 
  toaletter.
• Golvmarkeringar och skyltning som påminner om 
  att hålla avstånd samt personal som hjälper till att   
påminna för den som glömmer. 
• Utplacering av handsprit på flera platser samt utökade  
 städrutiner. 
• Svenska mässan är en Covid-19 certifierad anläggning 

Vi ber också dig som besökare att stanna hemma om du känner 
dig sjuk, hålla god handhygien och hålla avstånd till andra delta-
gare och personal. 

Vi reserverar oss för att ytterligare åtgärder kan komma att vidtas. 

Se www.mrdagarna.se och https://svenskamassan.se/utforska-oss/
om-oss/sakerhet/ för uppdaterad information. 

Trygga möten
Den 29 september togs deltagartaket för allmänna samman-
komster och offentliga tillställningar bort. Vi ser fram emot att 
äntligen kunna mötas på plats i Göteborg, men vi gör det på 
ett ansvarsfullt sätt. 
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Sverige firar i år 100 år av demokrati med anledning av införandet av allmän och kvinnlig 
rösträtt 1921.  Under hösten 2021 har Ordfront äran att få samtala med fyra välkända  
kvinnliga toppolitiker om deras väg in i politiken, om utmaningar och framgångar, makt  
och vanmakt, och om vart de tror att demokratin är på väg. 

100 ÅR AV ALLMÄN RÖSTRÄTT
– KVINNORNA, POLITIKEN OCH DEMOKRATIN

ordfront.se

Samtalen kommer att publiceras på måndagar med start den 18 oktober. 
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Varmt  
välkomna!

17-19 NOVEMBER 2022 I ÖREBRO
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Ett samhälle fritt  
från diskriminering
Neuropsykiatrisk funktions
nedsättning i skolan
DO har sett att det finns omfattande problem 
i skolan för elever med neuro psykiatrisk 
funktionsnedsättning, såsom ADHD, autism 
och språkstörning. Hur ser problemen ut? 
Vilka rättigheter har eleverna och vilka 
skyldigheter har skolan?

Tid: Måndag den 6 december,  
klockan 11.0011.30

Artificiell intelligens utan 
diskriminering
Vad händer med våra rättigheter när AI tar 
besluten? Ta del av en nulägesbild av de 
initiativ som pågår för att motverka risker 
för diskriminering i samband med AI och 
automatiskt beslutsfattande.

Tid: Måndag den 6 december,  
klockan 15.3016.30

Vad säger statistik om  
individers utsatthet? 
Anmälningar till myndigheter är viktiga  
verktyg för samhällsförändring. Men alla 
anmäler inte när de missgynnats eller  
utsatts för brott. I vilken utsträckning är 
mörkertalet ett problem? Hur får vi fler  
att göra sin röst hörd? 

Tid: Tisdag den 7 december,  
klockan 14.3015.30

Mer information
Plats för våra seminarier och mer  
information finns på www.mrdagarna.nu.

Seminarierna tolkas  
till teckenspråk.

Besök  
vår monter  

H:46.

MR-2021-annons.indd   1MR-2021-annons.indd   1 2021-09-10   10:332021-09-10   10:33

100 ÅR AV ALLMÄN RÖSTRÄTT
– KVINNORNA, POLITIKEN OCH DEMOKRATIN

Samtalen kommer att publiceras på måndagar med start den 18 oktober. 

Varmt  
välkomna!

17-19 NOVEMBER 2022 I ÖREBRO



SCHEMA MÅNDAG 6 DECEMBER

17.00-18.30

Det kan förekomma mindre justeringar i 
schemat efter att programtidningen har 
tryckts. Se programmet på vår webb för  
uppdateringar, där kan du även se vilken  
sal seminarierna ligger i.
www.mrdagarna.se
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09:00 – 10:00
Invigning

10:30 - 11:30
Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!
Vill vi ha fler visselblåsare? 
Hotet mot demokratin – beredskap eller dialog? 
Rätt att rösta! 
Demokrati i pandemins kölvatten 

11:00 - 12:00
Aktivism som demokratiskola? Ungas engagemang för förändring
Ett demokratiskt dilemma: Romers exkludering 
MITT VAL 
Inkluderande demokrati
Democracy for all? Are children with disabilities included? 

12:30 - 13:30
Demokrati + trygghetssystem = sant?
Invånarmakt för mänskliga rättigheter
10 years of Arab Spring: Justice and Democracy in the Maghreb? 
Transrättigheter + jämställdhetsarbete = sant
Hot mot demokratin - drev mot unga civilsamhället

13:00 - 14:00
Vem värnar framtidens rättigheter?
Religion + demokrati = sant? 
Facial recognition technology and its place in the public space
Utesluts äldre från det offentliga samtalet? 
Utanförskapets påverkan på demokrati och delaktighet 

14:00 - 15:00
De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård 
Vi behöver inte prata om fred i Sverige – eller?
100 år senare – hur ser kvinnors villkor i politiken ut?
Solidaritet och motståndskraft – om lokal organisering som bygger alternativ
Hur ser segregationen ut i Sverige?

14:30 - 15:30 
Minoriteters berättelser om demokrati 
Demokrati, moralisk jämlikhet och inkludering
Barn och ungas demokratiska utrymme
Det politiska samtalet
Förbud mot rasistiska organisationer - effektivt eller ett slag i luften? 

15:30 - 16:30
Former för inflytande och delaktighet i Göteborg
Women’s and LGBTQI+ peoples rights under attack in Poland
Artificiell intelligens utan diskriminering
HR violations and the race for raw materials towards climate friendly technology
Samernas rätt till fritt och informerat förhandssamtycke (Obs: 90 min, slutar 17:00) 

16:00 - 17:00 
Tystnadskultur i arbetslivet – en berättelse från Polismyndigheten
Politiska förslag mot grov brottslighet: är de förenliga med människorättsnormer?
Hur skapar vi ett demokratiskt och jämlikt samhälle?
Young voters - a prerequisite for sustainable democracy
Inget om oss utan oss! Delta i demokratiska livet, då och nu

17.30-18.30
Kvinnlig representation och demokratins utmaningar

= The seminar will be held in English= Seminariet tolkas till teckenspråk = Seminariet skrivtolkas

= Seminariet tolkas till teckenspråk

= Seminariet skrivtolkas

= The seminar will be held in English



= Seminariet tolkas till teckenspråk

= The seminar will be held in English

FO
TO

: E
V

E
LI

N
A

 R
Ö

N
N

B
Ä
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SCHEMA TISDAG 7 DECEMBER
09:00 - 10:00
Why are human rights needed in a democracy?
Kvinnor, konventioner och demokrati
Min konvention 
Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati
Stand with the brave - defend democracy in Central America

09:30 - 10:30
Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda? 
How can we support democracy activists in the world?
SRHR - i en demokrati ska alla ha rätt till kunskap
A Global Outlook on Human Rights  

10:30 - 11:30
Hur kan barn få upprättelse när deras rättigheter kränks?
En arbetsmarknad som är öppen för olika funktionssätt
Demokratins krympande utrymme för civilsamhället
The Human impact: Potentialen när någon finns där för en ungdom
Truth and Consequence - The Colombian Truth Commissions Report

11:00 - 12:00
I’m a Citizen too - Democracy and Inclusive Citizenship from a Religious Minority Perspective
Hela Sveriges Arvsfond
Det organiserade kvinnohatet – strategier för att stoppa näthatet mot journalister
Digitaliseringens möjligheter att synliggöra unga nationella minoriteters perspektiv
Demokratiska samtal på gränsen

12:30 - 13:30
Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande
Samtalsträning: Klimat, demokrati och mänskliga rättigheter
Psykisk ohälsa - ett hot mot demokratin?
Bistånd i en ny tid
Tidningsdöden och demokratin

13:00 - 14:00
Trans, idrott och demokrati
Att på jämlika villkor kunna delta i demokratin
Hudfärgens betydelse
MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst
Om religionsfrihetens innebörd och gränser

14:00 - 15:00
Feminist strategies during militarization & a pandemic
Från globala mål till regionala insatser
Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige
Hur samordnar vi olika horisontella sakområden?
Demokrati för alla

14:30 - 15:30
Stärk unga hbtqi-personers mötesplatser genom samverkan
Hur kan vi skydda demokratin mot populism?
Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning
Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?
Vad säger statistik om individers utsatthet?

15:30 - 16:30
Digitalisering – möjligheter och farhågor?
Går det att bomba fram en demokrati?
Barn får chansen att göra sina röster hörda - men är det någon som lyssnar?
Western Sahara and Palestine: Democratic development without Human rights? 
Uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i skolan!

16:00 - 17:00
How to think of surveillance and AI in a democratic society?
Extremism och arbetsskyddslagen
Myanmar: Militärkupp och brott mot de mänskliga rättigheterna
Hur kan universiteten använda vetenskapen för att värna mänskliga rättigheter?
Krympande utrymme i praktiken: den administrativa bördan

17:00 – 17:45
Autocratization gone viral

= Seminariet tolkas till teckenspråk = Seminariet skrivtolkas = The seminar will be held in English
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    Berättelse om människorna bakom rösträtts-
rörelsen i det tidiga 1900-talets Göteborg.

Arrangör: Sensus

Hela Sveriges Arvsfond
Arrangör: Arvsfonden

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i skolan

Arrangör DO

Gärningsmannen är man

Arrangörer: Polisen och Länsstyrelsen

Når brottsofferstödet fram till de mest 
utsatta?
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige

Syns du inte, finns du inte 

Arrangör: Läkare i Världen

En rättsstat på glid: Att göra barn utvisningsbara
Arrangör: Projektet »Den onödiga flyktingkrisen« i 
samarbete med Stöttepelaren och med stöd av Arena 
Idé, CSA och Etikkommissionen i Sverige

Inlåst i demokratins namn?

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Trossamfundens roll i demokratin

Arrangör: Myndigheten för stöd till trossamfund

Hur kan vi bli bättre på att skapa museibesök 
för barn och unga med NPF?

Arrangör: Västra Götalandsregionen

 DIKKO- Vad är Demokrati och yttrandefrihet?

Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland i sam-
verkan med Romano Center i Väst

= The seminar will be held in English= Seminariet tolkas till teckenspråk
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 10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

Medverkande: Olle Andersson Brynja, utredare Dis-
krimineringsombudsmannen, Elisabeth Sundström 
Graversen, kanslichef Attention.  

Medverkande: Lars Eckerdal, ansvarig för polisens 
arbete med särskilt utsatta brottsoffer i region Väst, 
Andreas Abrahamsson, verksamhetsutvecklare Fören-
ingen Män 

Medverkande: Nadim Ghazale, Kommunpolis i Borås, sam-
hällsdebattör och föreläsare, Pedram Kouchakpour, Regionchef 
Hyresgästföreningen, Anna Wadman, Brottsofferjouren.
Moderator: Markus Haile, Brottsofferjouren

Medverkande: Eliot Wieslander, General-
sekreterare Läkare i Världen

Medverkande: Carin Flemström, Haninge frivilliga 
familjehem, Karin Fridell Anter, Stöttepelaren, Ingrid 
Eckerman, nätverket Stoppa utvisningarna till Afgha-
nistan!, Birgitta Göransson, Skyddsvärnet i Göteborg, 
Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige

Medverkande: Annie-Kristina Högberg, aktivitets-
samordnare Åmåls kommun, Jeanette Borssén, verk-
samhetsutvecklare, Studieförbundet Bilda Sydväst

Medverkande: Kerstin Alnebratt, förvaltningschef, 
Marie Jonasson Schmidt, pedagog Lödöse museum, 
Ninni Eriksson, konsulent Västra Götalandsregionen

Medverkande: Britt-Inger Hedström Lundqvist, 
ansvarig utgivare tidningen DIKKO,  Linda Lundqvist, 
chefredaktör tidningen DIKKO, Maria Bogeblad, 
Romano Center i Väst

Fler seminarier kommer att tillkomma, se det 
fullständiga miniseminarieprogrammet på 
www.mrdagarna.se

Program tillkommer
Se vidare information på plats eller på vår webb.

Program tillkommer
Se vidare information på plats eller på vår webb.



GLOBALA SCENEN

Bistånd trots bristande demokrati – var går gränsen?

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Hur försvarar vi civilsamhället – demokratins funda-
ment? Samtal med IMs ordförande Anders Kompass

Arrangör: IM, Individuell Människohjälp

Who has a say? Public participation in climate change 
adaptation and disaster risk reduction initiatives

Arrangör: School of global studies, Gothenburg University

Hur kan demokratibiståndet bli bättre?
Arrangör: Sida

Frihet i fara

Arrangör: Olof Palmes Internationella Center

Afghanistan – vad händer nu med freden och kvinnors 
organisering?
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Fri-
het, IKFF

Offentliga talarstolar - en metod för att förändra

Arrangör: Equmeniakyrkan & Diakonia

Sveriges feministiska utrikespolitik gentemot Venezuela 
och Colombia

Arrangör: Göteborg universitet

Hbtqi och kampen för demokrati i Myanmar

Arrangör: RFSL

          

= Seminariet skrivtolkas = The seminar will be held in English
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Medverkande: Niklas Martti, International 
Program Manager, RFSL.

Medverkande: Juan Velasquez, docent i 
genusvetenskap vid Göteborgs universitet

Medverkande: Maria Brunander, Interna-
tionell Handläggare Equmeniakyrkan, Bertil 
Svensson, Internationell Rådgivare Equme-
niakyrkan

Medverkande: Mats Wingborg, författare 
rapporten Frihet i fara, Anna Sundström, 
generalsekreterare Palmecentret.
Moderator: Anna Wickman, Palmecentret

Medverkande: Birgitta Weibahr, Sida

Medverkande: Marie Storrier-Aronsson, 
University of Reading, Karen da Costa, 
School of Global Studies

Medverkande: Anders Kompass, Ordförande 
Individuell Människohjälp, Ola Richardsson, 
chef kommunikation och påverkan Individuell 
Människohjälp

Medverkande: Magnus Stenberg, verk-
samhetsutvecklare Studieförbundet Bilda

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Program tillkommer
Se vidare information på plats eller på vår webb.

Program tillkommer
Se vidare information på plats eller på vår webb.
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Demokratidagen i Västra Göteborg

Arrangör: Demokratidagen i Västra Göteborg, Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionens arbete för att vaccinera socialt 
utsatta och svårnådda grupper mot covid-19

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Är migrationspolitiken demokratisk?
Arrangör: Asylrättscentrum

Föreningen Ordfronts demokratipris

Arrangör: Föreningen Ordfront

Demokratiska Ting

Arrangör: Världskulturmuseerna

Hur mår demokratin i Göteborg?

Arrangör: Göteborg universitet

Lärdomar från Sametingets demokratiuppdrag 2020-2021
Arrangör:  Sametinget

Unga skyddar unga

Arrangör: LSU

Barnrättsplan och barnbokslut i Göteborg

Arrangör: Göteborgs Stad

Hur kan fler komma till tals när samhället utformas?

Arrangör:  Funktionsrätt Sverige/Rätt från början

Rasism och ledarskap inom en organisation

Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland

Är det värdigt en demokrati?

Arrangör: DHR

»Vuxna vad gör dom?« Om rasism i skolan

Arrangör: Rädda Barnen           

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16:00-16:30 Power to the People - The Method of Community Organising
Arrangör: Göteborgs Stift

Medverkande: Salam Kaskas, regionut-
vecklare Livsvillkor, migration och hälsa, 
Tina Andersson, regionutvecklare Kun-
skapscentrum för jämlik vård

Medverkande: Petter Larsson, frilansjournalist & kulturskribent 
på Aftonbladet och Sydsvenskan, Mårten Löfberg, ordförande Asyl-
rättscentrum, Zahra Samadi, initiativtagare Sittstrejken i Göteborg.
Moderator: Maja Dahl, kommunikationsansvarig Asylrättscentrum  

Medverkande: Mattias Kästel, Museipedagog, 
Världskulturmuseerna, Helen Arfvidsson, 
kurator Världskulturmuseerna.

Medverkande: Emil Erdtman, doktorand Cer-
tec, Lunds tekniska högskola, Tor Gustafsson, 
kommunikatör projektet Rätt från början, 
Diana Chafik, projektledare Rätt från början

Medverkande: Åsa Strahlemo, förbunds-
ordförande DHR, Janna Olzon, kommuni-
katör DHR, Karolina Celinska, rättighets-
politisk samordnare DHR.

Medverkande: Ylva Holmberg, projektle-
dare demokratiuppdraget

Medverkande: Maria Solevid, docent i 
statsvetenskap och vice prefekt Stats-
vetenskapliga institutionen, Göteborgs 
universitet

Medverkande: Kitimbwa Sabuni, läns-
styrelsen i Stockholms län.

Medverkande: Kanza Rehman, Angereds 
Ungdomsråd, Samira Abutaleb Rosenlundh, 
projektledare Rädda Barnen, Markus Lund-
ström, forskare Mångkulturellt Centrum

Medverkande: Anna Sanne Göransson, Digi-
dem lab, Henrik Frykberg, Göteborg stift

Program tillkommer
Se vidare information på plats eller på vår webb.
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GLOBALA SCENEN
9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

= The seminar will be held in English

Demokrati+mänskliga rättigheter= framtidens matsystem?

Arrangör: FIAN Sverige

Sexuella rättigheter - motstånd och framgångar

Arrangör: RFSU

Mental Hälsa för alla - en fråga om rättigheter

Arrangör: War Child Sverige tillsammans med Fören-
ingen för Global Mental Hälsa

Att slå följe för demokratin i Palestina, Israel & Mexiko

Arrangör: Kristna Fredsrörelsen och Ekumeniska  
Följeslagarprogrammet

Kvinnors deltagande i fredsprocessen i Jemen

Arrangör:  Operation 1325

Bedriver Israel apartheid? Om lag och rättvisa under israelisk 
ockupation

Arrangör: Judar för israelisk-palestinsk fred

Ungdomsrörelsen från lokal till global

Arrangör: LSU

Militarisering, miljöförstöring och klimatförändringar

Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Öppna klassrummen - inkluderande utbildning  
 för personer med funktionsnedsättning

Arrangör: MyRight och Rädda barnen

Det finns inga jobb på en död planet

Arrangör:  Olof Palmes Internationella Center

Ställ krav vid upphandling för att förhindra brott mot 
mänskliga rättigheter

Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
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»Leave no one behind« – ett seminarium om inkluderingen av 
hbtqi-personer i Agenda 2030

Arrangör: RFSL

Medverkande: Nisha Besara, ordförande 
War Child Sverige, Erica Mattelin, ordfö-
rande Nätverket för global psykisk hälsa

Medverkande: Lee Martin, projektledare 
Operation 1325

Medverkande: Hanna Waerland-Fager, 
Elsie Gisslegård

Medverkande: Catarina Silveira, rådgivare 
Just transition, Union to Union, Cajsa 
Unnbom, klimatrådgivare, Palmecentret
Moderator: Anna Wickman, Palmecentret

Medverkande: Rebekah Krebs, MyRight, 
Martina Orsander, Rädda barnen

Medverkande: Ellionor Triay Stömvall, 
ansvarig social hållbarhet, Upphandlings-
myndigheten, Lisa Sennström, upp-
handlingsjurist på hållbarhetsenheten, 
Upphandlingsmyndigheten

Medverkande: Catarina Antikainen, vice 
ordförande FIAN Sverige

Medverkande: Annkatrin Meyerson,  
doktorand i offentlig rätt, Göteborgs 
universitet, Staffan Granér, Judar för 
israelisk-palestinsk fred

Medverkande: Jenny Sundberg, Inter-
national Program Development Advisor, 
RFSL

= Seminariet skrivtolkas

Utveckling i Afghanistan med mänskliga rättigheter som grund
Arrangör: Svenska Afghanistankommittén

Program tillkommer
Se vidare information på plats eller på vår webb.
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Programtips 
till dig som är 
förtroendevald
Som förtroendevald, oavsett om du jobbar politiskt 
på heltid eller är fritidspolitiker, finns det många 
intressanta seminarier i årets program. Passa på 
att fylla på med ny kunskap, få nya perspektiv och 
utöka ditt nätverk! Här är en tipslista med semina-
rier som vi tror kan vara särskilt intressanta för dig:

☛ Ett demokratiskt dilemma: Romers exkludering
Tid:  Måndag 6 december 11:00 - 12:00 
Arrangör: Samrådet för den nationella minoriteten romer, Göteborgs 
stad

☛ Demokrati + trygghetssystem = sant?
Tid: Måndag 6 december 12:30 - 13:30 
Arrangör: Independent Living Institute

☛ Invånarmakt för mänskliga rättigheter
Tid: Måndag 6 december 12:30 - 13:30 
Arrangör: Helsingborgs stad

☛ Utesluts äldre från det offentliga  
samtalet? 
Tid:  Måndag 6 december 13:00 - 14:00 
Arrangör: Göteborgs universitet

☛ Hur ser segregationen ut i Sverige?
Tid: Måndag 6 december 14:00 - 15:00 
Arrangör: Delegationen mot segregation

☛ Det politiska samtalet
Tid:  Måndag 6 december 14:30 - 15:30 
Arrangör: SKR

☛ Rättighetsbaserat arbetssätt och  
demokrati
Tid: Tisdag 7 december 09:00 - 10:00 
Arrangör: SKR

☛ Hur säkerställer vi att unga blir och känner sig hörda?
Tid: Tisdag 7 december 09:30 - 10:30 
Arrangör: Göteborgs stad

☛ Barnets rättigheter och möjligheter till inflytande 
Tid: Tisdag 7 december 12:30 - 13:30 
Arrangör: Svenska kyrkan

☛ Från globala mål till regionala insatser
Tid: Tisdag 7 december 14:00 - 15:00 
Arrangör: Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen

☛ Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige
Tid: Tisdag 7 december 14:00 - 15:00 
Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

☛ Polisen om demokratibrott: hur blir vi bättre tillsammans?
Tid: Tisdag 7 december 14:30 - 15:30 
Arrangör: Polismyndighetens Demokrati- och hatbrottsgrupper

30 %

42%

84%

24 %

Det vanligaste är att förtroendevalda utsätts för
olika former av hot och trakasserier via sociala
medier, men även muntligen via direktkontakt,
telefon eller e-post. Förtroendevalda som var mer
aktiva på internet och i sociala medier eller mer
omtalade i medier uppger oftare att de utsatts, än
de som inte varit det.
 
Yngre förtroendevalda uppger i högst utsträckning
att de blivit utsatta.

HAT OCH HOT I SIFFROR

UPPREPADE HOT

Hat och hot mot förtroendevalda är vanligt
förekommande idag, framförallt i digitala kanaler.
Hatet och hoten innebär även hot mot hela det
demokratiska samtalet och riskerar att leda till att
färre vill engagera sig politiskt. 

Totalt uppgav 30 procent av de förtroendevalda
att de utsattes under valåret 2018. Utsattheten
ligger på en högre nivå 2018 jämfört med samtliga
tidigare år då undersökningen genomförts. 

Det är en något större andel kvinnor än män som
uppgav att de utsatts (32 respektive 30 procent). 

drabbar 84 procent av dem som
utsattes under 2018. 

NÄSTAN VAR FJÄRDE
PERSON

NEGATIV PÅVERKAN PÅ
UPPDRAGET

uppger att oro för att utsättas,
påverkar dem i deras uppdrag. 

uppger hela 42 procent av de
som blivit utsatta för hat och hot.

Fakta från Politikernas trygghetsundersökning (Brå) 2018.

HAT OCH HOT ONLINE



När demokrati och mänskliga rättigheter utmanas
runtom i världen utvecklas nya metoder för skydda
dessa. Lyssna på rättighetskämpar från Sverige och
södra Afrika som berättar hur de lär av varandra 
för att bli bättre på att förverkliga mänskliga 
rättigheter!

Läs mer icld.se/mr 

GLOKAL UTBLICK PÅ
    MÄNSKLIGAMÄNSKLIGA
      RÄTTIGHETER      RÄTTIGHETER

Datum: Tisdag 7 december 
Tid: 09.30 – 10.30

BESÖKGÄRNA VÅRMONTER!

Läs Ordfront magasin

ordfront.se/blimedlem

Om mänskliga rättigheter och annan rättvisa. 
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1921
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

 Det första demokratiska riksdagsvalet
med allmän och lika rösträtt hålls 

1975
NY ABORTLAG ANTAS

Kvinnor blir nu fria att göra
abort fram till vecka 18 

1951
RELIGIONSFRIHET

Religionsfrihet blir lag och
svenska medborgare behöver

inte längre tillhöra svenska
kyrkan

 

1945
FLERA RÖSTRÄTTSHINDER

AVSKAFFAS
Rösträtt införs även för personer

som saknar jobb och som får
socialbidrag

1944
HOMOSEXUALITET BLIR LAGLIGT

Det blir lagligt att vara homosexuell,
men det klassas fortfarande som en

sjukdom ända fram till 1979

 

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så då flera
grupper har uteslutits från att rösta. En levande demokrati kräver också mer än fria, allmänna och
säkra val. I denna tidslinje lyfts viktiga årtal för Sveriges demokrati: inte bara när olika grupper fick
rösträtt, utan när demokratiska rättigheter fick ett genomslag. Vi har kommit en bra bit på vägen,
även om vi inte är framme riktigt än. Vilken tror du blir nästa viktiga milstolpe?
Källa: www.demokrati100.se

100 ÅR AV DEMOKRATI I SVERIGE!?

2020
BARNKONVENTIONEN BLIR LAG
30 år efter att barnkonventionen

ratificerats blir den lag
2000

NATIONELLA MINORITETER ERKÄNNS
 Samer, tornedalingar, sverigefinnar,

romer och judar erkänns som
nationella minoriteter

2013
TVÅNGSSTERILISERING AVSKAFFAS
 Tvångssteriliseringar, som tillämpas

när personer genomgått en
könskorrigering, avskaffas

FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN
 Personer med funktionsnedsättning

får tydligare rättigheter när
Funktionsrättskonventionen ratificeras

2009 
DISKRIMINERINGSLAGEN

Lagen förbjuder diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande

identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder

1900-talet 2000-talet

2008

1989
OMYNDIGFÖRKLARANDET

TAS BORT
Alla över 18 och personer som
inte tillåtits rösta på grund av

psykisk sjukdom, demens eller
kognitiv funktionsnedsättning

får nu rösträtt

 

Samers och romers rösträtt
Den allmänna rösträtt som infördes 1918/21 gällde för mantalsskrivna

medborgare, det fanns inga lagar om att samer och romer inte fick rösta. Dock
blev många samiska och romska grupper inte folkbokförda och hade därför
inte möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Vissa romska grupper hade även oklar
medborgarstatus fram till slutet av 1950-talet och tilläts därför inte att rösta.

 

1995
Sverige blir

medlem i EU

1971
RASDISKRIMINERINGSKONVENTIONEN
Sverige åtar sig att avskaffa alla former av

rasdiskriminering när
rasdiskrimineringskonventionen

ratificeras

1976
Utländska medborgare får
rösträtt i val till landstings-
och kommunfullmäktige

Foto:W
illiam

Murphy

Foto:N
ordiskaMuseet
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1921
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

 Det första demokratiska riksdagsvalet
med allmän och lika rösträtt hålls 

1975
NY ABORTLAG ANTAS

Kvinnor blir nu fria att göra
abort fram till vecka 18 

1951
RELIGIONSFRIHET

Religionsfrihet blir lag och
svenska medborgare behöver

inte längre tillhöra svenska
kyrkan

 

1945
FLERA RÖSTRÄTTSHINDER

AVSKAFFAS
Rösträtt införs även för personer

som saknar jobb och som får
socialbidrag

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så då flera
grupper har uteslutits från att rösta. En levande demokrati kräver också mer än fria, allmänna och
säkra val. I denna tidslinje lyfts viktiga årtal för Sveriges demokrati: inte bara när olika grupper fick
rösträtt, utan när demokratiska rättigheter fick ett genomslag. Vi har vi kommit en bra bit på
vägen, även om vi inte är framme riktigt än. Vilken tror du blir nästa viktiga milstolpe?

1944
HOMOSEXUALITET BLIR LAGLIGT

Det blir lagligt att vara homosexuell,
men det klassas fortfarande som en

sjukdom ända fram till 1979

100 ÅR AV DEMOKRATI I SVERIGE!?

2020
BARNKONVENTIONEN BLIR LAG
30 år efter att barnkonventionen

ratificerats blir den lag
2000

NATIONELLA MINORITETER ERKÄNNS
 Samer, tornedalingar, sverigefinnar,

romer och judar erkänns som
nationella minoriteter

2009
KÖNSNEUTRAL ÄKTENSKAPSLAG ANTAS
Homosexuella får rätt att ingå äktenskap.

Lawrence Kaala och Jimmy Sserwadda som
blev det första Ugandiska samkönade paret

att gifta sig 2013 i Stockholm

1971
RASDISKRIMINERINGSKONVENTIONEN
Sverige åtar sig att avskaffa alla former
av rasdiskriminering när vi ratificerar

rasdiskrimineringskonventionen 

FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN
 Personer med funktionsnedsättning

får tydligare rättigheter när
Funktionsrättskonventionen ratificeras

2009 
DISKRIMINERINGSLAGEN

Lagen förbjuder diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande

identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder. 

1900-talet 2000-talet

2008

1989
OMYNDIGFÖRKLARANDET

TAS BORT
Alla över 18 och personer som
inte tillåtits rösta på grund av

psykisk sjukdom, demens eller
utvecklingsstörning får nu

rösträtt.

 

Samer och romers rösträtt
Den allmänna rösträtt som infördes 1918/21 gällde för mantalsskrivna

medborgare, det fanns inga lagar om att samer och romer inte fick rösta. Dock
blev många samiska och romska grupper inte folkbokförda och hade därför
inte möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Vissa romska grupper hade även oklar
medborgarstatus fram till slutet av 1950-talet och tilläts därför inte att rösta.

 

1995
Sverige blir

medlem i EU

 

1976
Utländska medborgare får
rösträtt i val till landstings-
och kommunfullmäktige

1921
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

 Det första demokratiska riksdagsvalet
med allmän och lika rösträtt hålls 

1975
NY ABORTLAG ANTAS

Kvinnor blir nu fria att göra
abort fram till vecka 18 

1951
RELIGIONSFRIHET

Religionsfrihet blir lag och
svenska medborgare behöver

inte längre tillhöra svenska
kyrkan

 

1945
FLERA RÖSTRÄTTSHINDER

AVSKAFFAS
Rösträtt införs även för personer

som saknar jobb och som får
socialbidrag

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så då flera
grupper har uteslutits från att rösta. En levande demokrati kräver också mer än fria, allmänna och
säkra val. I denna tidslinje lyfts viktiga årtal för Sveriges demokrati: inte bara när olika grupper fick
rösträtt, utan när demokratiska rättigheter fick ett genomslag. Vi har vi kommit en bra bit på
vägen, även om vi inte är framme riktigt än. Vilken tror du blir nästa viktiga milstolpe?
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HOMOSEXUALITET BLIR LAGLIGT

Det blir lagligt att vara homosexuell,
men det klassas fortfarande som en

sjukdom ända fram till 1979

100 ÅR AV DEMOKRATI I SVERIGE!?

2020
BARNKONVENTIONEN BLIR LAG
30 år efter att barnkonventionen

ratificerats blir den lag
2000

NATIONELLA MINORITETER ERKÄNNS
 Samer, tornedalingar, sverigefinnar,

romer och judar erkänns som
nationella minoriteter

2009
KÖNSNEUTRAL ÄKTENSKAPSLAG ANTAS
Homosexuella får rätt att ingå äktenskap.

Lawrence Kaala och Jimmy Sserwadda som
blev det första Ugandiska samkönade paret

att gifta sig 2013 i Stockholm

1971
RASDISKRIMINERINGSKONVENTIONEN
Sverige åtar sig att avskaffa alla former
av rasdiskriminering när vi ratificerar

rasdiskrimineringskonventionen 

FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN
 Personer med funktionsnedsättning

får tydligare rättigheter när
Funktionsrättskonventionen ratificeras

2009 
DISKRIMINERINGSLAGEN

Lagen förbjuder diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande

identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder. 

1900-talet 2000-talet

2008

1989
OMYNDIGFÖRKLARANDET

TAS BORT
Alla över 18 och personer som
inte tillåtits rösta på grund av

psykisk sjukdom, demens eller
utvecklingsstörning får nu

rösträtt.

 

Samer och romers rösträtt
Den allmänna rösträtt som infördes 1918/21 gällde för mantalsskrivna

medborgare, det fanns inga lagar om att samer och romer inte fick rösta. Dock
blev många samiska och romska grupper inte folkbokförda och hade därför
inte möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Vissa romska grupper hade även oklar
medborgarstatus fram till slutet av 1950-talet och tilläts därför inte att rösta.

 

1995
Sverige blir

medlem i EU

 

1976
Utländska medborgare får
rösträtt i val till landstings-
och kommunfullmäktige
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1921
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

 Det första demokratiska riksdagsvalet
med allmän och lika rösträtt hålls 

1975
NY ABORTLAG ANTAS

Kvinnor blir nu fria att göra
abort fram till vecka 18 

1951
RELIGIONSFRIHET

Religionsfrihet blir lag och
svenska medborgare behöver

inte längre tillhöra svenska
kyrkan

 

1945
FLERA RÖSTRÄTTSHINDER

AVSKAFFAS
Rösträtt införs även för personer

som saknar jobb och som får
socialbidrag

1944
HOMOSEXUALITET BLIR LAGLIGT

Det blir lagligt att vara homosexuell,
men det klassas fortfarande som en

sjukdom ända fram till 1979

 

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så då flera
grupper har uteslutits från att rösta. En levande demokrati kräver också mer än fria, allmänna och
säkra val. I denna tidslinje lyfts viktiga årtal för Sveriges demokrati: inte bara när olika grupper fick
rösträtt, utan när demokratiska rättigheter fick ett genomslag. Vi har kommit en bra bit på vägen,
även om vi inte är framme riktigt än. Vilken tror du blir nästa viktiga milstolpe?
Källa: www.demokrati100.se

100 ÅR AV DEMOKRATI I SVERIGE!?

2020
BARNKONVENTIONEN BLIR LAG
30 år efter att barnkonventionen

ratificerats blir den lag
2000

NATIONELLA MINORITETER ERKÄNNS
 Samer, tornedalingar, sverigefinnar,

romer och judar erkänns som
nationella minoriteter

2013
TVÅNGSSTERILISERING AVSKAFFAS
 Tvångssteriliseringar, som tillämpas

när personer genomgått en
könskorrigering, avskaffas

FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN
 Personer med funktionsnedsättning

får tydligare rättigheter när
Funktionsrättskonventionen ratificeras

2009 
DISKRIMINERINGSLAGEN

Lagen förbjuder diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande

identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder

1900-talet 2000-talet

2008

1989
OMYNDIGFÖRKLARANDET

TAS BORT
Alla över 18 och personer som
inte tillåtits rösta på grund av

psykisk sjukdom, demens eller
kognitiv funktionsnedsättning

får nu rösträtt

 

Samers och romers rösträtt
Den allmänna rösträtt som infördes 1918/21 gällde för mantalsskrivna

medborgare, det fanns inga lagar om att samer och romer inte fick rösta. Dock
blev många samiska och romska grupper inte folkbokförda och hade därför
inte möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Vissa romska grupper hade även oklar
medborgarstatus fram till slutet av 1950-talet och tilläts därför inte att rösta.

 

1995
Sverige blir

medlem i EU

1971
RASDISKRIMINERINGSKONVENTIONEN
Sverige åtar sig att avskaffa alla former av

rasdiskriminering när
rasdiskrimineringskonventionen

ratificeras

1976
Utländska medborgare får
rösträtt i val till landstings-
och kommunfullmäktige
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1921
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

 Det första demokratiska riksdagsvalet
med allmän och lika rösträtt hålls 

1975
NY ABORTLAG ANTAS

Kvinnor blir nu fria att göra
abort fram till vecka 18 

1951
RELIGIONSFRIHET

Religionsfrihet blir lag och
svenska medborgare behöver

inte längre tillhöra svenska
kyrkan

 

1945
FLERA RÖSTRÄTTSHINDER

AVSKAFFAS
Rösträtt införs även för personer

som saknar jobb och som får
socialbidrag

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så då flera
grupper har uteslutits från att rösta. En levande demokrati kräver också mer än fria, allmänna och
säkra val. I denna tidslinje lyfts viktiga årtal för Sveriges demokrati: inte bara när olika grupper fick
rösträtt, utan när demokratiska rättigheter fick ett genomslag. Vi har vi kommit en bra bit på
vägen, även om vi inte är framme riktigt än. Vilken tror du blir nästa viktiga milstolpe?

1944
HOMOSEXUALITET BLIR LAGLIGT

Det blir lagligt att vara homosexuell,
men det klassas fortfarande som en

sjukdom ända fram till 1979

100 ÅR AV DEMOKRATI I SVERIGE!?

2020
BARNKONVENTIONEN BLIR LAG
30 år efter att barnkonventionen

ratificerats blir den lag
2000

NATIONELLA MINORITETER ERKÄNNS
 Samer, tornedalingar, sverigefinnar,

romer och judar erkänns som
nationella minoriteter

2009
KÖNSNEUTRAL ÄKTENSKAPSLAG ANTAS
Homosexuella får rätt att ingå äktenskap.

Lawrence Kaala och Jimmy Sserwadda som
blev det första Ugandiska samkönade paret

att gifta sig 2013 i Stockholm

1971
RASDISKRIMINERINGSKONVENTIONEN
Sverige åtar sig att avskaffa alla former
av rasdiskriminering när vi ratificerar

rasdiskrimineringskonventionen 

FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN
 Personer med funktionsnedsättning

får tydligare rättigheter när
Funktionsrättskonventionen ratificeras

2009 
DISKRIMINERINGSLAGEN

Lagen förbjuder diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande

identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder. 

1900-talet 2000-talet

2008

1989
OMYNDIGFÖRKLARANDET

TAS BORT
Alla över 18 och personer som
inte tillåtits rösta på grund av

psykisk sjukdom, demens eller
utvecklingsstörning får nu

rösträtt.

 

Samer och romers rösträtt
Den allmänna rösträtt som infördes 1918/21 gällde för mantalsskrivna

medborgare, det fanns inga lagar om att samer och romer inte fick rösta. Dock
blev många samiska och romska grupper inte folkbokförda och hade därför
inte möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Vissa romska grupper hade även oklar
medborgarstatus fram till slutet av 1950-talet och tilläts därför inte att rösta.

 

1995
Sverige blir

medlem i EU

 

1976
Utländska medborgare får
rösträtt i val till landstings-
och kommunfullmäktige

1921
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR

 Det första demokratiska riksdagsvalet
med allmän och lika rösträtt hålls 

1975
NY ABORTLAG ANTAS

Kvinnor blir nu fria att göra
abort fram till vecka 18 

1951
RELIGIONSFRIHET

Religionsfrihet blir lag och
svenska medborgare behöver

inte längre tillhöra svenska
kyrkan

 

1945
FLERA RÖSTRÄTTSHINDER

AVSKAFFAS
Rösträtt införs även för personer

som saknar jobb och som får
socialbidrag

2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så då flera
grupper har uteslutits från att rösta. En levande demokrati kräver också mer än fria, allmänna och
säkra val. I denna tidslinje lyfts viktiga årtal för Sveriges demokrati: inte bara när olika grupper fick
rösträtt, utan när demokratiska rättigheter fick ett genomslag. Vi har vi kommit en bra bit på
vägen, även om vi inte är framme riktigt än. Vilken tror du blir nästa viktiga milstolpe?

1944
HOMOSEXUALITET BLIR LAGLIGT

Det blir lagligt att vara homosexuell,
men det klassas fortfarande som en

sjukdom ända fram till 1979

100 ÅR AV DEMOKRATI I SVERIGE!?

2020
BARNKONVENTIONEN BLIR LAG
30 år efter att barnkonventionen

ratificerats blir den lag
2000

NATIONELLA MINORITETER ERKÄNNS
 Samer, tornedalingar, sverigefinnar,

romer och judar erkänns som
nationella minoriteter

2009
KÖNSNEUTRAL ÄKTENSKAPSLAG ANTAS
Homosexuella får rätt att ingå äktenskap.

Lawrence Kaala och Jimmy Sserwadda som
blev det första Ugandiska samkönade paret

att gifta sig 2013 i Stockholm

1971
RASDISKRIMINERINGSKONVENTIONEN
Sverige åtar sig att avskaffa alla former
av rasdiskriminering när vi ratificerar

rasdiskrimineringskonventionen 

FUNKTIONSRÄTTSKONVENTIONEN
 Personer med funktionsnedsättning

får tydligare rättigheter när
Funktionsrättskonventionen ratificeras

2009 
DISKRIMINERINGSLAGEN

Lagen förbjuder diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande

identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan

trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell

läggning eller ålder. 

1900-talet 2000-talet

2008

1989
OMYNDIGFÖRKLARANDET

TAS BORT
Alla över 18 och personer som
inte tillåtits rösta på grund av

psykisk sjukdom, demens eller
utvecklingsstörning får nu

rösträtt.

 

Samer och romers rösträtt
Den allmänna rösträtt som infördes 1918/21 gällde för mantalsskrivna

medborgare, det fanns inga lagar om att samer och romer inte fick rösta. Dock
blev många samiska och romska grupper inte folkbokförda och hade därför
inte möjlighet att utnyttja sin rösträtt. Vissa romska grupper hade även oklar
medborgarstatus fram till slutet av 1950-talet och tilläts därför inte att rösta.

 

1995
Sverige blir

medlem i EU

 

1976
Utländska medborgare får
rösträtt i val till landstings-
och kommunfullmäktige
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Vilka är Föreningen Mänsklig säkerhet 
och vad gör ni?

- Föreningen Mänsklig säkerhet (MS) vill 
visa att säkerhet inte främst uppnås med 
militära medel utan att beredskap och sats-
ningar krävs i samhällen för att också möta 
andra, breda hot mot mänsklig säkerhet.

Det gäller särskilt klimat- och miljöhot 
men också på många håll växande hot mot 
rättsstatens principer, såsom yttrandefri-
het och oberoende domstolar, och hot mot 
mänskliga rättigheter, såsom kvinnors och 
minoriteters rätt till icke-diskriminering 
och frihet från våld, liksom hot mot demo-
krati. Självklart uppmärksammar vi också 
fattigdom som ett grundläggande hot mot 
mänsklig säkerhet.   Under åren 2020-2021 
har MS publicerat flera artiklar från lokala 
skribenter i länder där människors och me-
diers frihet kränks och hotas, som Belarus 
samt Polen. Vi har också publicerat flera 
artiklar av utländska journalister i Sverige 

som tvingats fly från sina hemländer p.g.a. 
inskränkningar i pressfriheten.

Vi hoppas kunna bidra till analys, reflek-
tion, debatt och beslut i olika fora och 
stärka människors möjligheter att påverka 
sina egna liv och de samhällen de lever i.

Vad kommer MR-dagarnas besökare att 
få ta del av om de besöker er på Fredstor-
get?

- Vi kommer att vara på plats med 
representanter för vår redaktion för att 
både berätta om de artiklar vi regelbundet 
publicerar om breda aspekter om mänsklig 
säkerhet och om den nya antologin - Fre-
dens framtid - vi lanserar hösten 2021 för 
ett fördjupat samtal om fredens chanser i 
dagens värld av mångfacetterade hotbilder. 
Fredens framtid lyfter frågor om hur vi 
skapar en hållbar fred och säkerhet utifrån 
samtida och framtida utmaningar och dess 
lösningar. 

Under forumets första dag arrangerar ni 
ett interaktivt samtal om fred. På vilket 
sätt kommer deltagarna att kunna dela 
med sig av sina upplevelser och erfaren-
heter?

– På flera olika sätt, vi kommer att an-
vända oss av Mentimeter för att få fram en 
bild av erfarenheterna från rummet. Det 
kommer också finnas möjlighet att ställa 
frågor till LPI och de unga som deltar och 
även stunder för att prata med de andra 
deltagarna i publiken.

 
Vad hoppas ni att seminariet kan bidra 
med?  

– Vi behöver inte prata om fred i Sverige 
– eller? Har vi uppnått fred i Sverige, ett 
land som inte har upplevt väpnad konflikt 
på över 200 år? Eller är fred något mer än 
så?  Vi vill få de som deltar att reflektera 
kring vad fred faktiskt är och hur ett fredligt 
samhälle egentligen ser ut. Vi vill dela våra 
egna tankar kring dessa frågor och särskilt 
ge utrymme till unga att dela sina perspek-
tiv. Välkomna och var med i samtalet!

☛ Vi behöver inte prata om fred i Sverige 
– eller?
Tid: Måndag 6 december, 14:00 - 15:00

Hallå där …
Susanna Sebelius, Peacefinders 
Programme Advisor på Life and 
Peace Institute

Går det att leka fram 
en bättre värld?
Verktygslådan 2030 är en samling inspiration, tips, 
kunskap, diskussionsövningar och lekar om hur 
du kan påverka och bidra till de globala målen. För 
att uppnå de ambitiösa målen behöver vi ta på oss 
Agenda 2030-glasögonen i allt vi gör, oavsett om 
det är genom basket, läger, parkour, scouting, eller 
bara genom att lyssna på musik – så går det att vara 
en del av den hållbara utvecklingen! I verktygslå-
dan har unga ledare inom KFUM samlat metoder 
och material för att arbeta med Agenda 2030 på ett 
lekfullt och kreativt sätt i ungdomsverksamheter.

 
Ta del av Verktygslådan 2030 och låt dig inspireras 
på Fredstorget!  

VERKTYGSLÅDAN 2030
UNGAS INFLYTANDE ÖVER DE  

GLOBALA MÅLEN

VERKTYGSLÅDAN 2030
UNGAS INFLYTANDE ÖVER DE  

GLOBALA MÅLEN

Välkommen till en mötes- 
plats som främjar fred! 
Välkommen att besöka Fredstorget på MR-dagarna - en mötesplats för ökad kunskap  
och erfarenhetsutbyten i fredsfrämjande och konfliktförebyggande frågor. Passa på att  
besöka de olikautställningarna, nätverka och delta i workshops.

En av organisationerna som medverkar på Fredstorget på årets Mänskliga 
Rättighetsdagar är Föreningen Mänsklig säkerhet. Vi har pratat Gerd Johns-
son-Latham, en av chefredaktörerna föreningens webmagasin.
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Välkommen till en mötes- 
plats som främjar fred! 

  

Tillgänglighet
Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter 
att vara en tillgänglig konferens och arbe-
tar kontinuerligt för att nå detta mål. Här 
har vi försökt att svara på de vanligaste 
frågorna. 

Finns hörslinga i alla lokaler?
Hörslinga finns i samtliga seminarielokaler 
och vid scener. Om hörslingan inte fungerar 
kontakta volontärer på plats.  

Är programmet tillgängligt för mig med 
behov av skrivtolkning och/eller tolkning 
till teckenspråk?
En stor del av seminarierna på MR-dagarna 
teckenspråks- och/eller skrivtolkas. Dessa 
finns utmärkta i schemalistan i programtid-
ningen och på vår webb. Kontakta oss om 
det finns andra seminarier som du vill ta del 
av som inte tolkas för närvarande så försö-
ker vi lösa detta. Programmet tolkas genom-
gående till svenskt teckenspråk.

Är programmet tillgängligt för mig med 
behov av dövblind tolkning?
Vi har för närvarande inga seminarier som 
dövblindtolkas. Kontakta oss om du önskar 
dövblindtolkning till något seminarium. Vi 
försöker att tillgodose deltagarnas behov i 
så stor utsträckning som möjligt.

Kommer jag som är rullstolsburen kunna 
röra mig obehindrat i lokalerna?
Alla lokaler är anpassade för rullstolsburna. 

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 så kan du kontakta 
oss. Programmet finns även tillgängligt på 
vår hemsida.

Finns det möjlighet till ledsagare på 
plats?
Behöver du ledsagare kan du vända dig till 
tillgängliga volontärer i informationsdisken. 
Kontakta oss gärna om du redan nu vet att 
du vill ha ledsagare.

Finns det mat till mig med särskilda kost-
behov?
Det finns flera serveringar på Svenska mäss-
san och maten som serveras är genomgå-
ende vegetarisk. Hör gärna av dig till oss 
om du har mycket specifika kostbehov så 
kan vi undersöka om det går att göra en 
specialbeställning.

Har du andra frågor eller funderingar?
Kontakta oss på info@mrdagarna.se eller 
läs mer på mrdagarna.se. 

I kongressfoajén i anslutning till Fredstorget ligger Globala scenen. 
Här kan du som är intresserad av globala MR-frågor ta del av ett digert 
program med massor av intressanta gäster. Nedan har vi gjort ett urval ur 
programmet. Ett fullständigt program hittar du på sidorna 36-39.

 

Brinner du för globala MR-frågor?

Besök Globala scenen!

☛ Afghanistan – vad händer med 
freden & kvinnors organisering?
Tid: Måndag 11:30-12:00
Arrangör: IKFF

☛ Who has a say? Public participa-
tion in climate change adaptation and 
disaster risk reduction initiatives
Tid: Monday 14:00-15:00
Organizer: School of global studies,  
Gothenburg University

☛ Det finns inga jobb på en död 
planet
Tid: Tisdag 10:30-11:00
Arrangör: Olof Palmes Internationella 
Center

☛ Demokrati+mänskliga rättigheter= 
framtidens matsystem?
Tid: Tisdag 14:00-14:30
Arrangör: FIAN Sverige

☛ »Leave no one behind« – hbtqi 
inkludering i Agenda 2030
Tid: Tisdag 15:30-16:00
Arrangör: RFSL
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Ta på dig rollen som journalist med en hemlighet som kan rädda liv. Klarar du av att bevara den? 
I Reportrar utan gränsers förhörsrum får du uppleva hur det är att som journalist utsättas för ett 
fientligt förhör om ditt arbete, dina källor och vilka du arbetar för.

Bli förhörd hos  
Reportrar utan gränser  
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Utställare Fredstorget:
Svenska Freds-  och Skiljedomsföreningen
Föreningen Mänsklig säkerhet
Svalorna
KFUM
Operation 1325
Reportrar utan gränser
 
Läs mer om Fredstorget på sida 44. Fler organisationer tillkommer!

UTSTÄLLARE
Akademikerförbundet SSR
Allmänna Arvsfonden
Amnesty International
Antidiskrimineringsbyrån Väst
Björkåfrihet
Brottsofferjouren Sverige
Center mot hemlöshet (Göteborgs stad)
Diakonia
Diskrimineringsombudsmannen
Emmaus Stockholm
Enskilda Högskolan Stockholm
Fonden för mänskliga rättigheter
FPES
Fredrika Bremer Förbundet Göteborgskretsen
FreeZone Sweden
Fritid Uppdrag, Socialförvaltning Nordost, Göteborgs Stad
Föreningen Ordfront
Genus & Utbildning AB 
Göteborgs FöreningsCenter
Göteborgs stad
Göteborgs universitet
Ibn Rushd studieförbund
ICLD
IM, Individuell Människohjälp
Kammarkollegiet
Latinamerikagrupperna
Lex Femme
LSU Sveriges ungdomsorganisationer
Läkarmissionen
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelserna
Myndigheten för stöd till trossamfund
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Palestinagrupperna i Sverige
Polismyndigheten
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Sensus studieförbund
Stockholms Stadsmission
Studieförbundet Bilda
Studieförbundet Vuxenskolan
Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar
Svenska Afghanistankommittén
Sveriges Kommuner och Regioner
Trossamfundet Svenska kyrkan
Unizon
Vardagens civilkurage
Västra Götalandsregionen

Många fler utställare tillkommer!  
För en uppdaterad lista, där du också finner en detaljerad 
karta med monternummer, kolla in MR-dagarnas utställar-
webb. Här kan du också läsa mer om alla utställare och ta 
del av material de delar.

CAFÉ/RESTAURANG
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Vill du och din organisation också  
synas som utställare på MR-dagarna 
i Göteborg? Det finns ett antal platser 
kvar – skynda att boka! Läs mer om 
priser och villkor på www.mrdagarna

 
Bokbord
På MR-dagarna i Göteborg får mindre civilsam-
hällesorganisationer, främst med lokal anknyt-
ning, möjlighet att ställa ut kostnadsfritt med ett 
bokbord.

Redan klara utställare är:
MeShe We
Kvinnors rätt tillsammans med Krossa förlag m. fl.
IFS Göteborg
DHR Region Västra Götaland
 
Fler organisationer tillkommer!



MR-DAGARNA PÅ SVENSKA MÄSSAN

GLOBALA
SCENEN

LILLA
SCENEN

FREDSTORG

WC WC

WC WC

UTSTÄLLARTORG OCH
DEMOKRATITORG
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Utställare Fredstorget:
Svenska Freds-  och Skiljedomsföreningen
Föreningen Mänsklig säkerhet
Svalorna
KFUM
Operation 1325
Reportrar utan gränser
 
Läs mer om Fredstorget på sida 44. Fler organisationer tillkommer!

CAFÉ/RESTAURANG
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Civilsamhället i demokrati ns tjänst
Ett starkt och aktivt civilsamhälle är avgörande för en levande demokrati. 
Men många menar att civilsamhällets roll är i fara. Vilka är hoten mot ett 
starkt civilsamhälle i Sverige och världen idag? Hur kan civilsamhällets 
röster stärkas? Nedan hittar du ett urval seminarier som tar pulsen på 
civilsamhället idag och som diskuterar hur hoten kan tacklas. Det bjuds 
också på goda exempel på hur civilsamhällesengagemang kan vara en 
skola i demokrati och praktisk solidaritet samt på gräsrotsaktivism som 
skapar förändring på riktigt!

Hallå där …
Markus Haile, Brottsofferjouren Sverige!
Vi talar ofta om shrinking 
space – krympande demokra-
tiskt utrymme – när vi talar 
om civilsamhället idag. På 
vilket vis påverkar hat och hot 
civilsamhällets utrymme att 
agera idag? 

– Civilsamhället har börjat 
sluta sig samman då konsekven-
serna av att lyfta frågor som 
demokrati och mänskliga rättig-
heter leder till både hat och hot 
ifrån icke demokratiska krafter. 
Följderna är att människor  

– »Extremisering« är ett 
misstänkliggörande av en per-
son eller organisation till sådan 
grad att samhället menar att 
den personen eller organisatio-
nen kan undantas vissa mänsk-
liga rättigheter och uteslutas 
ur vår demokrati. Personer 
som utsätts blir ofta kallade 
extremister, där av ordet »ex-
tremisering«. I hög grad drab-
bar extremisering rasifierade 
personer och muslimer. Syftet 
är ofta att tysta muslimska 
MR-aktivister. Extremisering 

»Låt fler vara med och  
bygga demokratin«

☛ Hotet mot demokratin – 
beredskap eller dialog?
Tid: Måndag,  10:30 - 11:30
Arrangör: Brottsofferjouren

☛ Inkluderande demokrati
Tid: Måndag, 11:00 - 12:00
Arrangör: Ibn Riushd studie- 
förbund

☛ Solidaritet och motstånds-
kraft  
– om lokal organisering som 
bygger alternativ
Tid: Måndag,14:00 - 15:00
Arrangör: Färnebo folkhögskola

☛ Förbud mot rasistiska  
organisationer – effektivt eller  
ett slag i luften?
Tid: Måndag,14:30 - 15:30
Arrangör: Föreningen Ordfront

☛ Stand with the brave- de-
fend democracy in Central 
America
Tid:Tisdag, 09:00 - 10:00
Arrangör:  Diakonia

☛ How can we support 
democracy activists in the 
world?
Tid: Tisdag, 09:30 - 10:30
Arrangör:  ForumCiv

☛ Demokratins krympande  
utrymme för civilsamhället
Tid:Tisdag,10:30 - 11:30
Arrangör: Antidiskrimineringsby-
rån Väst och Ibn Rushd.

☛ Demokratiska samtal på  
gränsen
Tid: Tisdag ,11:00 - 12:00
Arrangör: Folkbildningsrådet

☛ Demokrati och MR för 
göteborgare med funktions-
nedsättning
Tid:Tisdag, 14:30 - 15:30
Arrangör: Funktionsrätt Göte-
borg

☛ Krympande utrymme i 
praktiken: den administrativa 
bördan
Tid: Tisdag, 16:00 - 17:00
Arrangör: LSU

Programtips  
 
om civilsamhällets roll i  
demokratin

På årets MR-dagar arrangerar Ibn Rushd ett seminarium med rubriken 
»Inkluderande demokrati« som kommer lyfta allas möjlighet att delta i det 
demokratiska samtalet på lika villkor. Ett problem som lyfts fram är »extre-
misering«, som gör att vissa röster och organisationer inte tillåts delta i det 
demokratiska samtalet. Vi bad Emelie Weski på Ibn Rushd att berätta mer. 

kopplas ofta samman med en 
generell islamofobisk och rasis-
tisk mytbildning och konspira-
tion om att muslimer, särskilt 
MR-aktivister, egentligen vill 
ta makten och styra samhäl-
let. Det är nästan omöjligt att 
oskyldigförklara sig när man 
väl kallats extremist eftersom 
stereotyperna och myterna är 
så invävda i våra samhällen. 

Hur uppnår vi en mer inklude-
randedemokrati?

– För oss på Ibn Rushd hand-

lar det om att låta fler vara med 
och bygga demokratin och inte 
tänka att demokratin är färdig, 
den måste byggas varje dag 
och med varje ny generation. 
Det handlar framförallt om 
att utveckla möjligheten till 
delaktighet, förutsättningarna 
för att kunna organisera sig 
och möjligheten till påverkan 
på sitt eget liv och samhället. 
Något som vi tror att folkbild-
ningen är en nyckelaktör för 
att uppnå.

inte längre orkar engagera sig 
och viktiga röster tystnar. När 
civilsamhället inte längre kan 
föra de svagas talan eller plocka 
upp människors engagemang, 
vilken roll spelar det då? 
 
Ni på Brottsofferjouren Sve-
rige arrangerar tillsammans 
med Sensus ett seminarium 
under rubriken »Hotet mot 
demokratin – beredskap eller 
dialog?«, om just dessa frågor. 
Vad kan besökaren vänta sig 
av seminariet?

– En analys utifrån civil-
samhällets och demokratins 
perspektiv  av ett samtals- och 
samhällsklimat där något 
måste göras. Där vi måste 
lägga olikheter åt sidan för att 
tillsammans ta ställning för 
det vi har gemensamt och vår 
gemensamma framtid.
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Du medverkar i seminariet »Det organi-
serade kvinnorhatet - strategier för att 
stoppa näthatet mot journalister« – hur 
ser det digitala klimatet ut idag för kvinn-
liga journalister?

– Vi ser ett allt tuffare och hårdare klimat 
för kvinnliga journalister på de digitala 
plattformarna, som till exempel Facebook 
och Twitter. Det gäller även i Sverige. När 
Reportrar utan gränser förra året publicera-
de en rapport om hot mot kvinnliga journa-
lister framkom det i den enkät vi gjorde i 112 
länder att internet är den farligaste platsen 
för kvinnliga journalister. Den sexism och de 
hot, hat och trakasserier som många kvinn-
liga journalister möts av på sociala medier 
orsakar stress och ångest och leder till att 
många kvinnliga journalister stänger sina 
konton eller lämnar yrket helt. Det leder 
även till självcensur.

Hur kommer det sig att retoriken kring 
journalistik har hårdnat även i etablerade 
demokratier?

– Pressfriheten försämras idag även i 
demokratier. Det handlar om en ny slags po-
litiker som spinner på ett groende missnöje 
där media anses vara en del av en etablerad 
maktelit. Med hjälp av digitala plattformar 
kan populistiska politiker med en antidemo-
kratisk agenda trumma igång trollsvansar i 
plattformarnas kommentarsfält och inlägg, 
ofta med riktat hat mot journalister och me-
dier. Hat som leder till hot, trakasserier och 
bland journalister självcensur och rädsla. 

Vilka insatser behövs för att stoppa nätha-
tet och skapa ett tryggare digitalt klimat 
för journalister?

–Det yttersta ansvaret för samtalsklimatet 
på de digitala plattformarna ligger på tech-
jättarna bakom plattformarna. De ansvarar 
för en digital värld där gängse regler kring 
demokrati och mänskliga rättigheter inte 
gäller, där spelreglerna är satta av privata 
företag. Reportrar utan gränser driver sedan 
en tid ett arbete för mer demokrati på nätet 
där vi tillsammans med civilsamhällesorga-
nisationer och representanter för hittills ett 
40-tal länder, bland annat Sverige, verkar för 
mer demokratiska regler och riktlinjer på 
plattformarna. 

FO
TO

: J
E

N
S

 S
Ø

LV
B

E
R

G

Erik Halkjaer, ordförande på Reportrar utan gränser, berättar 
om minskande pressfrihet och näthat mot journalister.

Ulrika Westerlund, tidigare för-
bundsordförande för RFSL och 
tidigare särskild utredare för Trans-
personer i Sverige (SOU) berättar 
om transrättigheter och jämställd-
hetsarbete.

Transrättigheter + 
jämställdhetsarbete = 
sant!

På vilket sätt krockar arbetet för transperso-
ners rättigheter med jämställdhetsarbete?

- Vi tycker inte att det gör det, däremot finns 
det ju personer som är rädda för att det ska 
bli så. Det är just det vi vill prata om under vår 
programpunkt. De senaste åren har det varit 
mycket debatter i medier och sociala medier 
som ofta har baserats på felaktiga antaganden 
och då blir det såklart svårare att sätta sig in i 
frågan och förstå debatten. Vi kommer bland 
annat ta upp några exempel på missförstånd 
och diskutera vad det kan bero på att de blivit 
så spridda.

Vilka förändringar behövs för att jämställd-
hetsarbetet ska bli mer transinkluderande?

- Mycket av jämställdhetsarbetet är redan 
transinkluderande, många som arbetar med 
jämställdhet är vana att tänka att arbetet för 
jämställdhet går hand i hand med annat lika-
behandlingsarbete. Det kan handla om att vara 
tydlig med vad som avses med kön i en viss 
kontext: om det till exempel är det juridiska 
könet så ska det tydliggöras, och kanske förkla-
ras varför det är just den definitionen på kön 
som avses. Många jobbar också med separatis-
tiska mötesplatser för till exempel unga tjejer 
och icke-binära och är tydliga med vilka som 
inkluderas, till exempel att »tjejer« självklart 
inkluderar också transtjejer. På strukturell 
nivå så skulle jämställdhetsarbetet förbätt-
ras bland annat av att ett tredje juridiskt kön 
infördes, då skulle vi få statistik som på ett mer 
rättvist sätt inkluderar alla.

☛ Transrättigheter + jämställdhetsarbete = 
sant
Tid: Måndag 6 december, 12:30 - 13:30
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☛ Det organiserade kvinnohatet  
– strategier för att stoppa näthatet 
mot journalister 
Tid: Tisdag 7 december, 11:00 - 12:00

»Vi ser ett allt tuffare och hårdare klimat 
för kvinnliga journalister på de digitala 
plattformarna« Programtips  

 
om civilsamhällets roll i  
demokratin

»Pressfriheten 
försämras idag även 
i demokratier. «



Sweden stands up for the fundamental principles 
of democracy. But is everyone really included? 
We know for a fact that 9 out of 10 children with 
disabilities are not offered inclusive education. Di-
sability is the single most serious barrier to active 
democratic participation across the globe.

 In the case of Sweden, it was not until 1989 that 
Swedish citizens with intellectual disabilities got 
their voting rights approved. Today in the Horn of 
Africa, these rights are still not realised for all. In 
countries such as Sudan, Ethiopia, and Somalia ne-
arly 90 per cent of children with disabilities are not 
even enrolled in school. 

  Are we investing enough in inclusive education 
and what measures are needed to make democracy a 
reality for all? 

DEMOCRACY 
FOR ALL? 
Are children with disabilities included? 

Kidus Abraham is one of the children at LM’s school for children 
with disabilities in Hawassa, Ethiopia.

At Extraordinary, people 
with and without intellectual 

disabilities work innovati-
vely for equal rights and 

concrete inclusion.

Welcome to join our seminar: 
Democracy for all?

Monday 11.00-12.00 or visit our monter.

LM International is  
a global foundation and 

development actor working 
in 30 countries to realize  
the 2030 Agenda and 
Human Rights for all.
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LÄNSSTYRELSERNA 
PÅ MR-DAGARNA 
 
Välkommen till länsstyrelsernas 
seminarium MR-professionen: ett yrke 
på framväxt i demokratins tjänst 
Strategiskt arbete med mänskliga rättigheter 
är en profession på framväxt. Vad innebär det 
för yrkesutövaren, verksamheten och 
verksamhetens uppdrag? Kan MR-
professionen ge stöd åt det demokratiska 
uppdraget på lokal och regional nivå, och 
därmed stärka det demokratiska samhället? 

Tisdag 7 december kl. 13-14 

 

Fler seminarier med länsstyrelser: 

Demokratin i pandemins kölvatten  
Måndag 6 december kl. 10.30-11.30 

Minoriteters rättigheter i en demokrati 
Tisdag 7 december kl. 11-12 

Hudfärgens betydelse 
Tisdag 7 december kl. 13-14 

Uppmärksamma hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolan! 
Tisdag 7 december kl. 15.30-16.30 

 

 
 



 – demokratin fyller 100 år i Sverige 2021
Ja må den leva!

Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag  
att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt  
att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. 
Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar 
för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen.

Under året har vi på SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) 

jobbat med temat religionsfrihet och demokrati för att uppmärk-

samma att vår demokrati fyller 100 år.  

Besök vår webbplats www.myndighetensst.se för att läsa mer. 

Under MR dagarna håller vi i två seminarier på samma tema.  

Varmt välkomna! 

Religionsfrihetens gränser och innebörd  •  7 dec kl 13.00 - 14.00
Trossamfundens roll i demokratin  •  6 dec kl 15.00 - 15.30

10 YEARS OF ARAB SPRING:

WESTERN SAHARA & PALESTINE:  

Justice and democracy in the Maghreb?

Democratic development without human rights?

Tisdag 7/12, kl. 15:30-16:30

Måndag 6/12, kl. 12:30-13:30

Kan en demokratisk utveckling ske i ett land där 
fundamentala mänskliga rättigheter inte respekteras? 
Hör representanter från Västsahara och Palestina berätta 
om utvecklingen. 

10 år efter startskottet för den arabiska våren fortsätter 
kränkningar av mänskliga rättigheter och våld mot 
journalister och människorättsförsvarare. Hör represen-
tanter från Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara 
samtala om situationen tillsammans med Erik Hjalker 
från Reportrar utan gränser. 

Besök oss gärna i vår monter (H:36)



TID OCH PLATS 
Mänskliga Rättighetsdagarna genom-
förs måndag till tisdag 6-7 december på 
Svenska Mässan i Göteborg. 

Registreringen öppnar:
Måndag 6 december: 08.00
Tisdag 7 december: 08.30

Program:
Måndag 6 december: 09:00-19:00
Tisdag 7 december: 09:00-17:45

Utställningsytan:
Måndag 6 december: 09:00-19:00
Tisdag 7 december: 09:00-17:00

Adress: Mässans Gata/Korsvägen,  
Göteborg

ANMÄLAN
Läs mer om deltagaravgifter och boka din 
biljett på www.mrdagarna.se 

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

BOENDE
För att vara säker på att du hittar ett bra 
boende rekommenderar vi att du bokar 
hotell eller vandrarhem så snart som möjligt. 
Mänskliga Rättighetsdagarna kan tyvärr inte 
erbjuda boende, utan detta ordnar ni med 
själva. 

TILLGÄNGLIGHET 
Se sidan 45 och mrdagarna.se för mer 
information.

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

HUVUDARRANGÖRER
Föreningen Ordfront, Amnesty Sverige, 
DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för 
mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieför-
bund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Göteborgs universitet, Sensus studieförbund 
och Svenska kyrkan.

LOKAL ARBETSGRUPP 
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, Göte-
borgs universitet, Antidiskrimineringsbyrån 
Väst, Amnesty Sverige, Ibn Rushd studieför-
bund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Göteborgs universitet, Sensus studieförbund 
och Svenska kyrkan.

TRYGGA MÖTEN
Se sidan 31 och www.mrdagarna.se 

I SAMARBETE MED 
Diskrimineringsombudsmannen, Myndig-
heten för stöd till trossamfund, Sveriges 
kommuner och regioner, Länsstyrelserna, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Allmänna 
Arvsfonden och Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer.

MED STÖD AV 
Detta material är delvis finansierat av Sida 
genom Forum Civ. Sida/Forum Civ delar inte 
nödvändigtvis de åsikter som här framförs. 
Materialet har även erhållit finansiering från 
Folke Bernadotte Akademin och Regerings-
kansliet. Ansvaret för innehållet är program-
arrangörernas och Mänskliga Rättighetsda-
garnas kanslis. 

ORGANISATION 
Föreningen Ordfront är huvudman för 
Mänskliga Rättighetsdagarna och arbets-
givare för MR-dagarnas kansli. Föreningen 
Ordfront är ansvarig utgivare för denna 
produkt. 

KONTAKT
www.mrdagarna.se 
info@mrdagarna.se 
08-12 15 00 52 
072-050 42 52
Malin Slätis, projektledare 
malin.slatis@mrdagarna.se 
Caroline Matsson, projektledare  
caroline.matsson@mrdagarna.se 
Andréa Hamdan, kommunikatör 
andrea.hamdan@mrdagarna.se 
Micael Wennbom, projektkoordinator
micael.wennbom@mrdagarna.se
Pernilla Dure, formgivare 
pernilla.dure@ordfront.se
Anna Wigenmark, generalsekreterare 
Föreningen Ordfront 
anna.wigenmark@ordfront.se 

REDAKTIONELLA TEXTER
Andréa Hamdan, redaktör
Johan Berggren

TRYCK  
V-Tab

INFORMATION

I SAMARBETE MED: 

ARRANGÖRER: 


