


Välkommen till Nordens största forum för  mänskli-
ga rättigheter 2022!
Temat för årets forum är »Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet«, vilket också har varit en av de mest dis-
kuterade och debatterade frågorna i årets valrörelse. I debatterna beskrivs trygghet och säkerhet inte sällan 
som ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta i form av brottslighet eller ordningsstör-
ningar. Det talas om skjutningar och gängkriminalitet, om fler poliser och hårdare tag. Men under MR-dagar-
na vill vi vidga begreppen och tala om personlig säkerhet och social trygghet för alla människor. 

Många faktorer påverkar upplevelsen av trygghet; vårt boende, tillgången till arbete, vår ekonomi, vår tillit till 
samhället, vår familjesituation, vår upplevelse av att behandlas likvärdigt med andra (icke-diskriminering), 
oro för problem i närmiljön, större globala hot som klimatkris, konflikter och mycket mer. Med en sådan 
bred syn på vad som skapar trygghet är det uppenbart att åtgärderna för att uppnå ett liv i trygghet för alla är 
många och komplexa.

Årets program rymmer samtal om antidiskriminering i praktiken, om kvinnors och flickors rätt till ett liv i 
trygghet och fritt från våld, om elevers trygghet i skolan, om rasism och minoritetsstress, om hot och hat mot 
MR-försvarare, politiker och journalister, om klimatkrisen, och mycket mer. 

Beslut om årets tema fattades redan hösten 2021. Föga anade vi då att vi stod inför ett folkrättsvidrigt an-
greppskrig i vår absoluta närhet, eller att Sverige skulle ansöka om att bli medlem i Nato. Sällan har den 
försvarspolitiska spelplanen ändrats så snabbt som detta år. Temat blev mer aktuellt än vi hoppats. Även om 
detta handlar årets program.

Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs med runt 150 seminarier och ett 80-tal utställare är på plats. Bläddra 
i programmet och ringa in de punkter som du tycker verkar särskilt intressanta men glöm inte att också läm-
na utrymme för möten och samtal. Samla på dig kunskap, inspiration, energi och nya kontakter för att kunna 
fortsätta jobba för att förverkliga de mänskliga rättigheterna. 

Vi ses i Örebro! 



Anna Wigenmark: Vems säkerhet?
Säkerhet. Trygghet. Begrepp som säkert betyder olika saker för olika personer. En del känner sig trygga av 
kamerorna på torget, busshållplatsen och utanför närbutiken eftersom våldet kommit allt närmare hemmet, 
skolan, jobbet. Andra känner sig otrygga, utpekade misstänkliggjorda av övervakningen. 
Den enes säkerhet och trygghet – kan också vara den andres otrygghet. 
24 629. Så många människor har försvunnit på Medelhavet sedan 2014. 24 629 personer – bröder, systrar, 
döttrar, söner, mammor, pappor – som gått under på sin väg mot ett liv i frihet och skydd undan förföljelse, 
krig eller fattigdom. På väg från osäkerhet och otrygghet – mot ett förväntat liv i trygghet och säkerhet. Men 
dessa 24 629 nådde aldrig målet – vägarna in var stängda. Igenbommade eftersom människorna på andra si-
dan havet, känner sig hotade av människor utanför och bygger effektiva hinder för att hålla människor borta 
från deras strand, deras land. 
För minst 24 629 personer ytterligare, förvandlades hoppet om ett liv utan fruktan och nöd, till en ohygglig 
tragedi. En förlorad son, en försvunnen dotter. Ett barnbarn som hittas livlöst i strandkanten. 
»Han gav sig av med en annan ung man i samma ålder, de har varit vänner hela livet. Hans vän har inte heller 
återfunnits. De bara gav sig iväg. De ringde mig från en strand, sa att de skulle sova där och fortsätta resan 
dagen därpå. Det var på en lördag. Det är sista gången jag hörde av dem.«
Noor, en marockansk mamma som letar efter sin son. 
 
Sara, en ung flyktingkvinna från Syrien bosatt i Berlin och Seán, en studerande från Irland, hade ett säkert 
och tryggt liv men klarade inte av att se och höra om döden på Medelhavet. De lämnade sina trygga liv för att 
rädda andras liv. För den altruismen lever de nu i ständig otrygghet i väntan på en rättegång som kan stjäla år 
av deras liv. I fängelse. Anklagade för spioneri, extremism i ett annat land, långt borta från familj och vänner.
Den enes säkerhet, den andres otrygghet. 
 
Den som tar sig till andra sidan, som överlever skräcken, ångesten och kylan i en sjunkande gummibåt, kan få 
ett tryggare, säkrare, bättre liv. Men kan också mötas av slag och verbala tillmälen från egenutsedda gränsvak-
ter, taggtråd som murar där gränserna egentligen redan är borta, eller av ändlös inhuman väntan i överfyllda 
mottagningscenter. En del tar sig fram, får det skydd asylrätten ska ge dem, andra får avslag och går under 
jord, andra söker inte ens uppehållstillstånd utan väljer ett liv utanför samhällets sociala och ekonomiska 
trygghetslagar. De individer vars arbete det är att skapa trygghet och säkerhet för människorna i det nya lan-
det –  blir dem som fruktas mest:  
»Vissa dagar slutade mitt hjärta att slå varje gång jag hörde ordet Inrikesdepartementet (Home Office). Varje 
gång jag såg en polisbil trodde jag att det var mig de skulle hämta. Jag var fullständigt livrädd för att be någon 
om hjälp eftersom jag var papperslös och ville inte att vem som helst skulle få veta det. Jag kunde inte ens 
drömma om att börja leta innan jag hade mina papper i ordning.« 
Sasha, en ung somalisk flyktingkvinna boende i Bristol, vars pappa försvann på Medelhavet.
24 426 personer. Det är som antalet invånare i min hemstad. Gånger två. Borta på åtta år. Några av oss ville 
rädda dem alla – men andra bestämde att det var ett hot mot alla andra – ett brott. För vems säkerhets skull? 

Siffror och citat från IOM:s  projekt Missing Migrants. 



Mänskliga Rättighetsdagarna …
har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor som rör mänskliga rättig-
heter, 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, akti-
vister, politiker och ideellt engagerade. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samverkansprojekt 
mellan nio olika organisationer, Föreningen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, 
Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Sensus 
studieförbund och Svenska kyrkan, samt ett akademiskt institut, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göte-
borgs universitet.

Årets tema: Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet
Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp kommenterar årets tema och berättar hur de kom-
mer att lyfta temat under forumet.
De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och sä-
kerhet. Det handlar om mer än rätten att gå fri från omedelbar fara; ett tryggt och säkert liv handlar i lika hög 
grad om möjligheten att utöva andra rättigheter – om en bostad, ett arbete, en utbildning och en möjlighet 
att kunna delta i samhällslivet utan diskriminering. I år vill Mänskliga Rättighetsdagarna tillföra ett tydligt 
människorättsperspektiv i samtalet om trygghet och säkerhet och öka förståelsen för hur vi kan främja ett liv 
i trygghet och säkerhet för alla.
– Trygghet och säkerhet handlar inte bara om skydd från övergrepp av staten och krav på att staten skyd-
dar människor från att inte utsättas för våld, övergrepp och kränkningar från andra. Trygghet och säkerhet 
innebär också att kunna röra sig i offentliga miljöer, kunna visa sin identitet, sin religion och kärlek till andra 
människor, utan att behöva frukta trakasserier, övergrepp och diskriminering. Att ha ett beständigt hem, ett 
arbete med humana villkor – eller möjlighet att förverkliga drömmar om utbildning och samhällsengage-
mang – är också uttryck för ett liv i trygghet och säkerhet. För att de mänskliga rättigheterna ska bli verklig-
het för alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, behöver våra rättigheter alltid respekteras överallt. 
Trygghet och säkerhet är grundläggande rättigheter som hänger ihop med att kunna åtnjuta andra mänskliga 
rättigheter, säger Martin Rydehn, projektledare på Amnesty Sverige.

I Amnestys tre seminarier kommer de att lyfta hur situationen ser ut för migrantarbetare i Qatar, och vad 
Fifa och Qatar behöver göra för att säkra migrantarbetarnas rättigheter. De kommer även att diskutera hur 
klimatkrisen hotar trygghet, säkerhet och andra rättigheter för en specifik grupp: urfolket samerna. Till sist 
kommer ett samtal hållas kring hur en moderniserad lagstiftning kan öka transpersoners trygghet och säker-
het i Sverige.

Trygghet och säkerhet beskriver inte sällan ett behov av att skydda någon eller något mot ett yttre hot, ofta 
i form av brottslighet eller ordningsstörningar. Men ur ett MR-perspektiv är det viktigt att vidga begreppen 
och istället tala om personlig säkerhet och social trygghet för alla människor. 
– Att ta sig an frågor om säkerhet och trygghet har sina svårigheter och vi finner det av yttersta vikt att 
MR-dagarna möjliggör samtal kring ämnet från olika synvinklar. Fokus ska ligga kring strukturella tillstånd 
om social (o)trygghet och personlig (o)säkerhet inom samhällen. Att belysa ämnet ifrån ett rättighetsper-
spektiv möjliggör en diskussion som centreras runt mänskliga rättigheter och hur dessa påverkas av struktu-
rella tillstånd, samt hur personer som påverkas av dessa strukturer arbetar för förändring, snarare än ett fokus 
enbart drivet av politisk jargong eller militariserad trygghet, säger Pernilla Nordqvist, Samhällsvetenskapliga 
fakultetens samordnare för MR-dagarna, samt doktorand vid Institutionen för globala studier, vid Göteborgs 
universitet.
 
Minoritetsstress, Myanmar och välfärdsteknik, kommer det att handla om i de seminarier som Göteborgs 
universitet arrangerar under forumet.
– Vi lyfter årets tema genom att ställa frågor kring vad det innebär att som urfolk leva i otrygghet med stän-



digt hot om strukturellt och fysiskt våld, med fokus på samers upplevelser av minoritetsstress.  
Panelen arrangeras i samarbete med Várdduo centrum för samisk forskning. I en panel med människorätts-
aktivister och journalister från Myanmar pratar vi om hur deras arbete har påverkats sedan militärkuppen i 
landet förra året. Sist, men inte minst, så frågar vi hur välfärdsteknik i vård och omsorg kan användas för att 
säkerställa äldres trygghet och säkerhet i äldreomsorgen, i ett samtal i samarbete med Mölndals stad, säger 
Pernilla Nordqvist. 

Internationellt ser vi hur repressiva regimer såväl som demokratiska stater använder allt tuffare metoder för 
att garantera den allmänna säkerheten. Detta leder inte sällan till statliga övergrepp där enskildas rättigheter 
kränks, journalister hotas och oppositionens och civilsamhällets handlingsutrymme stryps.
– Årets tema är viktigt för att ta tillbaka initiativet från de som vill ställa trygghet och säkerhet i motsatsför-
hållande till mänskliga rättigheter i ett politiskt perspektiv. De mänskliga rättigheterna syftar till att trygga 
människors liv och att bygga hållbar säkerhet genom demokrati, tillit och fred! Allt detta är sammankopplat: 
inget land kan skapa nationell säkerhet genom att stänga gränser, stoppa internationellt bistånd eller rusta 
med mer försvar och militär för världen vi lever i är sammansatt och relationell. Det finns inget »vi och dem« 
–  det finns bara vi, säger Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna.

Med seminariet »Eliminating gender-based violence and femicides in a post-pandemic world« lyfter Afri-
kagrupperna hur könsbaserat våld är ett av de mest framträdande uttrycken för ojämna maktförhållanden 
mellan kvinnor och män. 
– Vi vill lyfta hur utveckling och fokus på rätten till din kropp är avgörande för ett tryggt samhälle. Kriget 
mot kvinnors kroppar är politiskt och globalt och hotet mot kvinnors liv och säkerhet, även i sina egna hem, 
har tyvärr intensifierats under och efter pandemin. Vi kommer också att fokusera på aktivismens roll och hur 
mobilisering för klimaträttvisa och ansvarsutkrävning av staters förmåga att leva upp till de mänskliga rättig-
heterna kan vara en nyckel till en mer hållbar framtid. Alla kamper hänger ihop! säger Louise Lindfors.

Svenska kyrkan vill belysa att respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och social trygghet går hand i 
hand och hur detta blir särskilt tydligt för olika strukturellt sårbara gruppers möjligheter i samhället. 
– Vi kommer att lyfta frågor om allas rätt till ett liv som upplevs som tryggt. Bland annat diskuterar vi hur 
människor i så kallade utanförskapsområden ser på sitt område och hur man kan lyfta fram andra bilder av 
förorten för att skapa trygghet. Vi kommer även att lyfta frågan om HBTQI-personers trygghet och inklude-
ring i samhället, säger Elna Wahlgren Lundqvist, handläggare funktionsrättsfrågor och präst.

I den allmänna debatten kring trygghet och säkerhet så talas det ofta om skjutningar och gängkriminalitet, 
om fler poliser och hårdare tag. Föreningen Ordfront tycker att årets tema är viktigt för att nyansera bilden av 
trygghet.
– I den debatt som råder, inte bara inför valet utan långt innan och säkert kommer det att fortsätta efter valet 
också, har den politiska strävan efter trygghet mest handlat om hårdare tag mot gängkriminaliteten, strängare 
straff, ökad bevakning, stängda gränser, utvisningar och nya tvångsmöjligheter. Det är självklart en skyldighet 
för staten att skapa trygga livsmiljöer för sina invånare – men det finns en annan sida av myntet – känslan 
av trygghet och säkerhet är sällan homogen. I sin värsta avart innebär hårdare tag istället mycket allvarli-
ga kränkningar av människors rättigheter, det såg och ser vi i kampen mot terrorismen och vi ser det när 
människor som flyr från otrygghet går under på vägen till sin förväntade säkerhet. Frågan är om den känsla 
som piskas upp genom alla hårdare tag är förankrad i verkligheten – mycket forskning visar på motsatsen, 
säger Anna Wigenmark, generalsekreterare på Föreningen Ordfront.
De samtal och seminarier som Föreningen Ordfront arrangerar under dagarna kommer bland annat ställa 
frågan vems säkerhet och trygghet vi pratar om.
– Det handlar om flyktingen som hot – hur Europa, korrekt, öppnar sina gränser för Ukrainska flyktingar, 
men stänger den för människor som flyr från den Afrikanska kontinenten och Mellanöstern. Vi kommer 
även ha ett samtal om ökade tvångsmedel och övervakning – och hur rätten till integritet tappas bort och 
hur övervakningen kan få ödesdigra konsekvenser. Till sist så pratar vi om rätten till ett tryggt boende och 
om vem som får kontrollera våra pengar – om bankernas skyldighet och möjlighet att frysa bankkonton eller 
neka människor möjligheten att starta ett konto. Helt enkelt om rätten till vår ekonomiska trygghet, säger 
Anna Wigenmark.



Mänskliga Rättighetsdagarna är ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällesorganisationer, Fören-
ingen Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Dia-
konia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan, 
samt ett akademiskt institut  Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet – i Örebro
Psykisk trygghet och säkerhet, hälsokommunikation och brottsförebyggande arbete är några av 
de ämnen som kommer att diskuteras när Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras för andra 
gången i Örebro. Som värdar står Örebro Kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro län 
och Örebro Universitet.
Örebro har som mål att vara främst i landet inom mänskliga rättigheter och har även utropat sig själva till 
Europas teckenspråkiga huvudstad. Jimmy Nordengren, ordförande i kommunstyrelsens utskott för hållbar 
utveckling Örebro kommun välkomnar forumet.
– Vi är extra glada över att forumet sker i Örebro, med det vill vi visa att vi tar frågorna på allvar och att 
mänskliga rättigheter ska vara en självklarhet för alla. Vi har högt uppsatta mål när det gäller att säkerställa 
och driva arbetet med mänskliga rättigheter, det betyder att vi har ett ansvar för att de mänskliga fri- och 
rättigheterna efterlevs och inte kränks inom de områden vi ansvarar för.
Genom värdskapet hoppas Jimmy Nordengren att kommunen kan bidra till att utvecklingen av arbetet med 
mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt går framåt och får genomslag både lokalt, regionalt och 
nationellt.

Att skapa trygghet och ökat förtroende för att främja god hälsa är något som Region Örebro län kommer att 
lyfta under forumet.
– MR-dagarna ger oss chansen att lyfta frågor kring allas rätt till en god hälsa och ett gott liv och hur vi ska-
par ett mer inkluderande samhälle, säger Anna Jakobsson, chef för staben Hållbar utveckling, Region Örebro 
län. Regionen ser värdskapet som ett bra tillfälle att höja kunskapen om mänskliga rättigheter. 
– Genom vårt deltagande vill vi bidra till nya kontaktytor och inspiration i det fortsatta arbetet, säger Anna 
Jakobsson.

För Länsstyrelsen i Örebro län så är värdskapet för MR-dagarna en möjlighet att stärka det hållbara samhälls-
bygget i länet genom att uppmärksamma vikten av att få känna trygghet. Detta återspeglas i de programpunk-
ter de arrangerar under dagarna.
– Vi kommer bland annat att prata om mäns våld mot kvinnor, trygghet i samhällsplaneringen och vikten 
av att känna sig trygg och inte bli utsatt för brott, berättar Ida Klingzell, Brottsförebyggande samordnare på 
Länsstyrelsen i Örebro län. I ett av sina seminarier så kommer de även att lyfta hur en kan arbeta brottsföre-
byggande, på ett aktivt och kunskapsbaserat sätt.

Även Örebro universitet ser fram emot arrangemanget och intressanta samtal på temat trygghet och säkerhet 
ur flera dimensioner. 
– Årets tema känns mer relevant än någonsin, utifrån det omvärldsläge vi har. Forskning, och att nå ut med 
den, är avgörande för att våra medborgare ska kunna fatta källkritiska beslut baserade på vetenskapliga fakta 
säger Sara Arvidsson, kommunikationschef Örebro universitet.

Urval av program som arrangeras av de lokala värdarna
29. Trygga samhällen och städer
Länsstyrelsen i Örebro län
Tid: Torsdag 17 november 14:30-15:30
43. Trygghet och säkerhet ur ett  
psykologiskt perspektiv
Örebro kommun
Tid: Torsdag 17 november 16:00-17:00 



55. Rätten att förstå och förstås
Region Örebro län
Tid: Fredag 18 november 09:00-10:00
64. Våld i nära relationer ska upphöra men vet vi hur vi ska förebygga det?
Örebro universitet, Länsstyrelsen Örebro län
Tid: Fredag 18 november 10:30-11:30
 
Se alla program som de lokala  
värdarna arrangerar på www. 
mrdagarna.se/program.

De fyra värdarna har sedan 2019 medverkat i den lokala arbetsgruppen tillsammans med Örebro fören-
ingsråd, Örebro rättighetscenter, Svenska kyrkan Strängnäs stift och Sensus som jobbat med att skapa lokal 
förankring och relevans för arrangemanget. 



Annons DO
En trygg vardag – rätt att inte bli diskriminerad
Besök vår monter plats 47

AI i staten – finns det en risk för 
diskriminering?
Det offentliga Sverige använder sig alltmer av AI, artificiell intelligens. Det innebär nya risker – för både en-
skilda och grupper. Tar myndigheter ansvar så att deras AI-användning är rättssäker, exempelvis inte diskri-
minerar? Hur ser det ut idag? Vad behöver göras? 
Tid: Torsdag den 17 november, klockan 10.30–11.30

Så jobbar DO för individens upprättelse
Förra året tog DO emot 5 000 anmälningar om diskriminering. Hur arbetar DO för att så många enskilda 
som möjligt ska få upprättelse? Möt ett par av DO:s chefer i ett samtal om utmaningar, framgångar och några 
särskilt uppmärksammade fall. 
Tid: Torsdag den 17 november, klockan 13.00–13.30

Diskriminering som har samband  med religion – hur drabbas individen?
Trakasserier i skolan, uteblivna jobbintervjuer, svårigheter på bostadsmarknaden. Diskriminering och negati-
va föreställningar om religion påverkar människors vardag. Vad visar anmälningar till DO  
– och vad säger företrädare för det civila samhället?Vad kan vi göra åt problemen?
Tid: Fredag den 18 november, klockan 10.30–11.30

Mer information
Plats för våra seminarier och mer information finns på  www.mrdagarna.nu.
Seminarierna tolkas till teckenspråk. 



Programtexter Torsdag 17 november
01. 09:00-10:00 Kongresshallen 

Invigning
Vi inviger Mänskliga Rättighetsdagarna med spännande gäster och kultur på temat Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Årets konfe-
rencier Beston Kalefa från Tegelbruket lotsar dig genom programmet. 
Medverkande: Beston Kalefa, Tegelbruket, med flera. 
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna

02.10:30-11:30 Kongresshallen

Who Said That Being a Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy?
Being a feminist peace activist in the year 2022 is a challenge. After two years of global crisis following the pandemic, the longed after 
new start abruptly came to an end with Putin’s invasion of Ukraine. Soon the focus shifted from people affected by the war and in record 
time both policy and public debate became vastly militarised. What’s the problem with this and in this context, how can one avoid being 
militarised in one’s mind, to continue the work to build true feminist peace and human security?
Participant: Cynthia Enloe, professor
Organizers: Women’s International League for Peace and Freedom (IKFF), The Swedish Forum for Human Rights

03.10:30-11:30 Club 700

Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter 
Hur upplever Sveriges nationella minoriteter minoritetsstress? Psykologen och föreläsaren Hanna Wallensteen reder ut begreppet och 
representanter från de nationella minoriteterna delar med sig av egna upplevelser av minoritetsstress i vardagen. Hur kan man motverka 
det och vilket ansvar har omgivningen? Publiken bjuds in till att ställa frågor till deltagarna.
Medverkande: Hanna Wallensteen, psykolog 
Moderator: Valeria Redjepagic, Regeringskansliet 
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm, Sametinget

04.10:30-11:30 Studion

Tryggare på jobbet än hemma? Arbetets roll för våldsutsatta
I de flesta arbetsgrupper finns det någon som lever eller har levt i en relation där våld förekommer. Att vara utsatt för våld ger negativa 
konsekvenser för hälsan och kan även påverka arbetsförmågan. Men arbetsplatsen kan också vara en viktig frizon och ett stöd. Under de 
senaste åren har detta uppmärksammats allt mer. Vilket ansvar har arbetsgivaren, HR och fackligt förtroendevalda? Och vad kan du som 
kollega göra för att ge stöd?
Medverkande: Eliane Forsse, Uppsala universitet, Marcus Gustavsson,  
Moderator: Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kvinnofrid 
Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet

05. 10:30-11:30 Handskmakaren

Hur säkrar vi elevers rätt till trygghet i  
skolan? 
Skolan ska enligt lag präglas av trygghet. Trots detta känner sig många osäkra i skolan idag. Otryggheten har stora konsekvenser för 
elevers psykiska hälsa, skollust och kunskapsutveckling. Friends, Skolinspektionen, elevrepresentanter från Elevernas riksförbund och 
det centrala elevrådet i Malmö diskuterar i detta panelsamtal otryggheten och dess konsekvenser, samt lyfter beprövade metoder för att 
tillgodose alla elevers rätt till trygghet.
Medverkande: Mårten Petersson, skolinspektionen
Arrangör: Elevernas riksförbund



06. 10:30-11:30 Bryggaren

Övervakad och (o)säker – integriteten som försvann 
Under de senaste 20 åren har svenska myndigheters användning av övervakning ökat på ett sätt som inte ens var tänkbart tidigare. I 
en tid då fokus ligger på hårdare tag tycks inte längre frågor om integritet, överskottsinformation och vem som övervakar övervakarna 
ställas. Ett samtal om utvecklingen - försvann privatlivet med Tiktok, Instagram, och Facebook? Ökar eller minskar rättssäkerheten med 
åtgärderna mot gängkriminaliteten och antiterrorlagstiftning?  Blir alla verkligen säkrare och tryggare med ökad övervakning, med fler 
kameror i centrum? Vilka risker för övervakningen med sig för den enskilde?
Arrangör: Föreningen Ordfront

07.10:30-11:30 Mältaren

Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättig- 
heter? 
I oktober 2021 lämnade Sverige in sin periodiska rapport till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. MR-Fon-
den samordnar civilsamhällets parallellrapport till FN - och den visar ofta en annorlunda bild än den som staten presenterar. På semi-
nariet används delar av civilsamhällets rapport som underlag för en diskussion med beslutsfattare och civilsamhälle. Hur kan Sverige 
bättre leva upp till sina åtaganden? Hur kan Sverige bättre använda sig av kommitténs rekommendationer och arbeta systematiskt för att 
fullgöra rättigheterna? 
Medverkande: Charlotta Göller, Fonden för mänskliga rättigheter, Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige 
Moderator: Maria Johansson, Fonden för mänskliga rättigheter 
Arrangör: Fonden för mänskliga rättigheter

08. 10:30-11:30 Teatercaféet 

Det villkorade civilsamhället
Definitionen av civilsamhället håller på att ritas om och vissa grupper får inte ta samma utrymme eller exkluderas helt genom både politi-
ken och opinionsbildning.  Vad ligger bakom detta förflyttande och hur kan civilsamhället vända på det för att få tillbaka ett sammansvet-
sat och inkluderande samhälle oavsett etnisk bakgrund, religiositet eller politisk läggning.  I samtalet diskuterar vi utifrån egna erfaren-
heter och med utdrag från Islamofobi rapporten som är framtagen av BRÅ. 
Medverkande: Abdi Osman, Flens moské, Johanna Olseryd, BRÅ - Brottsförebyggande rådet, Mona Nechma, Myndigheten för stöd till 
trossamfund, Saida Ahmed, Föreningsrepresentant Vingåker
Arrangör: Ibn Rushd Studieförbund

09. 10:30-11:30 Tunnbindaren

Otillåten påverkan och tystnadskulturer 
Under senare år har otillåten påverkan mot kommunal personal ökat vilket riskerar att leda till felaktigt fattade beslut, att beslut inte 
fattas, självcensur och tystnadskulturer hos tjänstepersoner i kommuner och regioner. Under seminariet så diskuteras hur tystnadskul-
turer och otillåten påverkan riskerar att sätta grundläggande rättsprinciper ur spel vilket utgör ett hot mot vårt demokratiska system och 
de mänskliga rättigheterna.
Medverkande: Cecilia Berglin, SKR Christina Kiernan, SKR 
Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

10. 10:30-11:30 Näbben

Religiösa aktörer – för hållbara samhällen 
Människors rätt till ett liv i trygghet och säkerhet kräver ett samordnat och lokalt förankrat arbete för att bekämpa klimatförändringar, 
utmana orättvisor och bygga långsiktigt hållbara samhällen. Religiösa aktörer är enormt viktiga aktörer i detta arbete. Ändå saknas det 
kunskap om hur man ska samarbeta med religiösa aktörer, hos många sekulära organisationer. Med utgångspunkt i Equmeniakyrkans 
lokala miljöarbete i Thailand och det påverkansarbete som utförts av multi-religiösa organisationer inför Stockholm+50, samt Global 
Platform for Disaster Risk Reduction vill Equmeniakyrkan och Svenska Missionsrådet dela med sig av sina erfarenheter.
Medverkande: Johannes Widlund, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, Melanie Rideout, Läkarmissionen, Petter Jakobsson, 
Svenska Missionsrådet, Stefan Emilsson, Equmeniakyrkan 
Arrangör: Equmeniakyrkan och Svenska Missionsrådet



11. 10:30-11:30 Skomakaren

AI i staten – finns det en risk för diskriminering?
Det offentliga Sverige använder sig alltmer av AI, artificiell intelligens. Det innebär nya risker – för både enskilda och grupper. Tar 
myndigheter ansvar så att deras AI-användning är rättssäker, exempelvis inte diskriminerar? Hur ser det ut idag? Vad behöver göras? 
Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius inleder.
Medverkande: Christina Jönsson, DO, David Magård, Bolagsverket, Josephine Brofjorden, Skatteverket 
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO)

12. 10:30-11:30 Grundläggaren

Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet
Koll på lagen är ett arvsfondsprojekt som syftar till att ge ungdomar kunskaper om vardagsjuridik och verktyg för att praktiskt kunna ta 
tillvara på sina rättigheter och möjligheter att bemöta orättvisor.
Medverkande: Emma Nilsson, Byrån mot Diskriminering i Östergötland 
Arrangör: Sveriges antidiskrimineringsbyråer

13. 13:00-14:00 Kongresshallen

När kriget tar slut 
Det angreppskrig som Ryssland startade den 24 februari 2022 har orsakat enorm skada och förödelse i Ukraina. I Ryssland har president 
Putin stärkt sitt grepp om makten och över människorna. Det finns bara en spillra kvar av den opposition som trots allt existerade. Vad 
kommer att hända i Ryssland och Ukraina när kriget tar slut – hur ska Ukraina byggas upp igen, kan landet bli en demokrati som får plats 
i EU? Blir Ryssland ännu mera slutet, vilken framtid står då det ryska folket inför? Och om Ryssland vinner kriget – vilken verklighet står 
regionen och övriga världen inför då?
Medverkande: Stig Fredrikson, journalist
Arrangör: Mänskliga Rättig-hetsdagarna, Föreningen Ordfront 

14.13:00-14:00 Club 700

Hijab eller inte Hijab – det är frågan. 
I samtalet om upplevd trygghet så är den muslimska kvinnan än mer utsatt med anledning av sina fysiska attribut och i synnerhet mus-
limska kvinnor med hijab. Detta panelsamtal syftar till att folkbilda om hijaben och den upplevda otryggheten svenska hijabis har idag, 
men även opinionsbilda för att stärka civilkuraget när muslimska kvinnor utsätts på offentliga platser eller diskrimineras på arbetsplat-
sen. Vi kommer även i samtalet utgå från America Vera-Zavalas scenföreställning från 2016 vid namn svenska hijabis som hade urpremi-
är på Dramaten i Stockholm. 
Medverkande: America Vera-Zavala, Saida Ahmed, Sarah Ameziane 
Moderator: Anna Waara 
Arrangör: Ibn Rushd Studieförbund

15. 13:00-14:00 Studion

Ekonomisk utsatthet påverkar barnets  
livschanser
Ingen av oss vill att barn ska behöva växa upp i fattigdom. Statistik från Folkhälso-myndigheten (2019) visar att 8 884 barn (11,8 procent) 
av barnen 0–17 år i Örebro län bor i ekonomiskt utsatta hushåll. Vår kartläggning och forskningsöversikt visar möjligheter och hinder i 
arbetet, samt ger konkreta exempel på arbete med syfte att öka alla barns livschanser.
Medverkande: Anders Trumberg, Maria Lindborg, Region Örebro län, Anton Olofsson, RF-SISU Örebro, Fredrik Karlsson, Mirjam Colli-
ander Alared, Örebro Stadsmission
Arrangörer: Region Örebro län, Örebro Stadsmission, RF-SISU Örebro län

16.13:00-14:00 Handskmakaren

Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättig-heter i Sverige? 
Klimatkrisen drabbar oss alla men inte på samma sätt. Under det här seminariet diskuterar vi hur klimatkrisen hotar trygghet, säkerhet 
och andra rättigheter för en specifik grupp: urfolket samerna. Vi belyser hur åtgärder som tas som en del av den gröna omställningen i sig 
kan leda till människorättskränkningar om rättighets- och rättviseperspektiv på omställningen saknas. Tillsammans vänder och vrider vi 
på frågan för att identifiera vägar framåt. 
Moderator: Johanna Westeson, jurist 
Arrangör: Amnesty International Sverige



17. 13:00-14:00 Bryggaren

Ska man behöva känna sig rädd för att vittna?
Tiotusentals vittnar i svenska domstolar varje år och i de flesta fall går detta odramatiskt till. Men vad händer om en ökad rädsla inför att 
vittna sprider sig i samhället, rättsväsendet får svårare att klara upp brott och brottsoffer i lägre utsträckning får upprättelse? Att målsä-
gande och vittnen får stöd och vågar delta i rättsprocessen är en grundförutsättning för hela rättssamhället och för att vi alla ska kunna 
leva i trygghet och säkerhet. 
Medverkande: Tilda Blick 
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige

18.13:00-14:00 Mältaren

From Protocol to Power
Sexual Violence in Conflict (SViC) has received increased focus within the political discourse and international aid programming over 
the past years. In spite of this, the use of sexual violence as a weapon of war remains an acute phenomenon. While the Maputo Protocol 
stands out as a principal guiding instrument for protection of the rights of women and girls, implementation and realisation remain 
weak. How can we move from protocol to power and safeguard the right to a safe and dignified life for women and girls around the world? 
Moderator: Isabella Olsson, LM International
Organizer: LM International

19. 13:00-14:00 Teatercaféet 

Så skapar unga trygga och säkra rum  
Det dödliga våldet beskrivs ofta som ett av de största säkerhetshoten i Sverige. Skjutningar sker i det offentliga rummet och påverkar inte 
bara de inblandade, oftast unga, utan hela bostadsområdena. Hur svarar civilsamhället på den krisen? KFUM bjuder in till en interaktiv 
workshop för att prova metoden PowerSpace. Metoden beskriver sätt att inkludera unga och erbjuda säkra platser som ett sätt att få bort 
unga ur kriminalitet och utsatthet.
Medverkande: Lloyd Muriuki Wamai, Africa Alliance of YMCAs, Fatima Mahad, For the People , Lena Nordström, KRIS, Linda Hjort, 
KFUM Sverige 
Moderator: Sewit Seghitdotter, KFUM Sverige  
Arrangör: KFUM Örebro

20. 13:00-14:00 Tunnbindaren

Human rights defenders risking their lives  
Human rights defenders risk their lives every day. Social leaders, environmental activists, trade union leaders and indigenous people 
defending human rights and environment are threatened and attacked around the world. Last year, 358 human rights defenders were 
murdered in 35 countries. Colombia was by far the deadliest country with 138 murdered defenders. How can we reverse the trend and 
increase the security of those who defend their rights?
Organizer: Forum Civ

21. 13:00-14:00 Näbben

Hur kan sektorsamverkan leda till att fler klarar skolan?
Den svenska skolan blir allt mer ojämlik.  Idag finns det skolor i Sverige där 70% av eleverna inte når gymnasiebehörighet, det är ett de-
mokratiskt problem med långtgående konsekvenser. Stiftelsen Läxhjälpen bjuder tillsammans med näringsliv och offentlig sektor in till 
ett samtal kring hur samverkan mellan olika sektorer kan skapa verklig effekt samt jämlika förutsättningar för eleverna här och nu.
Medverkande: Henrik Szabo, Stiftelsen Läxhjälpen 
Arrangör: Stiftelsen Läxhjälpen

22. 13:00-14:00 Skomakaren

Din hälsa, din rätt 
Vi på Läkare i Världen ser att psykisk ohälsa och asylprocess ofta går hand i hand samt att jämställdhet och jämlikhet är viktiga förutsätt-
ningar för hälsa. Under vårt seminarium på MR-dagarna kommer vi att samtala om mental ohälsa kopplat till otrygghet och mänskliga 
rättigheter. Vad krävs för att förändra situationen så att allas lika värde och rättigheter kan bli verklighet – även här i Sverige?
Arrangör: Läkare i världen



23. 13:00-14:00 Grundläggaren

Hur skapar vi mer trygga, inkluderande och jämlika organisationer?
Amnestys jämlikhetsarbete tog ordentlig fart 2018 då vi började utmana vår egen självbild genom att utgå från jämlikhet, makt och nor-
mer. Under de senaste åren har flera utmaningar uppdagats internt, och händelserna har förstås tagits på största allvar. Numera arbetar 
vi aktivt med jämlikhet genom att integrera olika perspektiv i organisationens alla led. Under den här workshopen delar vi med oss av 
våra lärdomar samt visar på praktiska verktyg och metoder som kan vara tillämpbara i den egna organisationen.
Medverkande: Armina Etminan, Amnesty Sverige
Arrangör: Amnesty Sverige

24. 14:30-15:30 Kongresshallen

Migrantarbetare utnyttjas i samband med VM 
Den 21 november startar herrarnas fotbolls-VM i Qatar. Tusentals migrantarbetare har blivit utnyttjade, lurade och flera har till och med 
dött i samband med förberedelserna inför fotbolls-VM. Hur är situationen för migrantarbetare i Qatar idag, och vad behöver Fifa och Qa-
tar göra för att säkra migrantarbetarnas rättigheter? Vad har egentligen Fifa och andra internationella idrottsorganisationer för ansvar 
för MR-kränkningar som sker i samband med mästerskap?
Medverkande: Guido Battaglia, Institute for Human Rights and Business, Maja Åberg, Amnesty Sverige, Martin Schibbye, Blankspot 
Project 
Moderator: Beatrice Schönning, Amnesty Sverige 
Arrangör: Amnesty Sverige

25. 14:30-15:30 Club 700

Politiska förslag mot grov brottslighet: är de förenliga med människorättsnormer?
 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 rättighetslagstiftning och rättssäkerheten.  
Arrangör: Civil Rights Defenders

26. 14:30-15:30 Studion

Security and Central Asia: regional and global implications 
The seminar is dedicated to the region of Central Asia and will cover the main security risks ranging from »traditional« security risks, 
such as implications of the regime change in Afghanistan and Russia’s increasingly strong grip on the region; to less conventional, but no 
less dangerous risks, such as environmental degradation, food insecurity, societal inequality that contribute to reoccurring internal and 
interstate armed conflicts.
Participant: Dr. Aijan Sharshenova, OSCE Academy
Organizer: Centralasiengrupperna

27. 14:30-15:30 Handskmakaren

Barnbidrag och pensioner ger ökad trygghet och säkerhet
 Ungefär hälften av världens befolkning saknar tillgång till social trygghet såsom pensioner, sjukersättning och barnbidrag. I Afrika är det 
svindlande 80 procent! Social trygghet minskar fattigdom, samtidigt som det är en mänsklig rättighet och ett stöd i att nå andra rättighe-
ter såsom utbildning och hälsa. Vid seminariet får du ta del av hur Sida och civila samhället bidrar till social trygghet, samt vad senaste 
forskningen inom området visar.  
Medverkande: Britta Olofsson, Sida, Cecilia Ruthström-Ruin, Utrikesdepartementet, Gunnel Axelsson Nycander, Act Svenska kyrkan, 
Jon Bergeå, Rädda barnen, Kenneth Nelson, Stockholms universitet
Moderator: Birgitta Weibahr, Sida 
Arrangör: Sida, Act Svenska kyrkan, Rädda Barnen

28. 14:30-15:30 Bryggaren

Ett liv i trygghet & säkerhet – möjligt i Afghanistan? 
Går det att leva tryggt och säkert i Afghanistan? Stridigheterna har minskat efter talibanernas maktövertagande men i frågan om 
kvinnors rättigheter har inskränkningarna kommit stegvis. Talibanerna bröt löftet om skolgång för alla då tonårsflickor skickades hem. 
Kvinnor behöver ha ett viktigt ärende och bära heltäckande slöja för att vistas i offentligheten. Vad blir konsekvenserna?
Medverkande: Azadeh Rojhan Gustafsson, Svenska Afghanistankommittén, Philip Arian Latif, nationalekonom och statsvetare, Terese 
Cristiansson, TV4 



Moderator: Alan Frisk, Svenska Afghanistankommittén 
Arrangör: Svenska Afghanistankommittén

29. 14:30-15:30 Mältaren

Trygga samhällen 
Brottslighet och otrygghet medför många negativa konsekvenser, såväl för brottsoffer som gärningspersoner och samhället i stort. Att 
känna sig trygg och inte bli utsatt för brott är en grundläggande mänsklig rättighet. Ett aktivt kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete 
kan minska brott och öka tryggheten. På seminariet finns möjlighet att få veta mer om hur vi kan arbeta för ökad trygghet i samhällen och 
städer. 
Medverkande: Henrik Andershed, Örebro universitet, Ida Klingzell, Länsstyrelsen Örebro län, Johanna Sollerman, Örebro kommun 
Peter Hovlund, ÖrebroBostäder 
Arrangör: Länsstyrelsen i Örebro län

30. 14:30-15:30 Teatercaféet 

Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken 
Diskriminering är förbjudet i lag och ska skydda personer från att utsättas för negativ särbehandling. Men vilka vägar har en person som 
upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering att tillgå i praktiken? Vilken tillgång har denne till rättsmedel och en rättvis rättegång? 
Antidiskrimineringsbyråerna har en unik inblick i hur diskriminering tar sig uttryck i Sverige. I detta seminarium berättar de om sitt 
arbete och den verklighet de upplever att personer som utsätts för diskriminering befinner sig i. 
Arrangör: Sveriges antidiskrimineringsbyråer

31.14:30-15:30 Tunnbindaren

Unga kvinnors våldsutsatthet
Att leva i trygghet och säkerhet är en mänsklig rättighet. Sverige har som stat åtagit sig att följa flera rättsliga instrument på fältet. Trots 
detta möter Örebro tjejjour och Roks flera tusen tjejer varje år som utsatts för mäns våld. Lyssna till jourernas berättelser och hör om 
deras arbete. Roks och Örebro tjejjour ger sin bild av unga kvinnors våldsutsatthet och hur Sverige lever upp till sitt rykte som ett av 
världens mest jämställda länder. 
Medverkande: Jenny Westerstrand, Roks, Veronica Bäcklin, Örebro tjejjour 
Arrangör: Sensus studieförbund, Örebro tjejjour, ROKS

32. 14:30-15:30 Näbben

Hot och hat mot förtroendevalda – en demokratifråga 
Hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mot vårt demokratiska system. Att personer med olika ålder, kön och bakgrund på lika vill-
kor kan engagera sig politiskt är grundläggande i en representativ demokrati. Alla ska känna trygghet och säkerhet i sitt uppdrag. Vi lyfter 
hur hot och hat drabbar underrepresenterade grupper hårdare och visar ett verktyg för att förebygga risken att hot och hat uppstår. 
Medverkande: Anna-Lena Pogulis, SKR  
Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

33. 14:30-15:30 Skomakaren

Rätten till ett språk – genom folkbildningsinsatser 
Ett samtal på teckenspråk om vikten av rätten till ett språk. Fokus på nyanlända dövas språkinlärning och hur folkbildningen möjliggjort 
detta bland annat på Sima folkhögskola och ABF i Örebro. Forskarrapport från Stockholms universitet. 
Arrangör: Örebro läns bildningsförbund

34. 14:30-15:30 Grundläggaren

Kreativa metoder för arbete med barn och unga
Väck din nyfikenhet och kreativitet till liv i en prova-på-workshop med Clowner utan Gränser. Genom glädje och humor skapar vi en ny 
arena för ledarskap, samarbete och gruppdynamik och du får med dig lekfulla verktyg och idéer att integrera i ditt arbete med barn och 
unga. Det handlar om barnrätt i praktiken – för ett tryggt liv innehåller god psykosocial hälsa, en meningsfull fritid och att kunna fram-
tidstro även i svåra situationer. 
Medverkande: Camilla Rud, Clowner utan Gränser, Kajsa Englund, Clowner utan Gränser 
Arrangör: Clowner utan Gränser



35. 16:00-17:00 Kongresshallen

Aktivismens roll för en rättvis värld  
I demokratiska samhällen - i Sverige och globalt - behövs aktivism som främjar mänskliga rättigheter på flera nivåer. Afrikagrupperna 
bjuder in till ett samtal om hur väletablerade aktivister testat olika metoder för att nå förändring. I seminariet hör vi människorättsju-
risten Parul Sharma, politikern och opinionsbildaren och feministen Gudrun Schyman samt den tidigare ärkebiskopen KG Hammar i 
samtal med Louise Lindfors. Dessa erfarna aktivister samarbetar just nu i projektet »Vi anmäler AP-fonderna!« som bland annat skickat 
in en FN anmälan angående de svenska AP fondernas investeringar i företag som begår brott mot mänskliga rättigheter! Visste du att 
dina pensionspengar bidrar till att skada både människor och miljö? 
Medverkande: Gudrun Schyman, politiker, KG Hammar, biskop emeritus, Parul Sharma, människorättsjurist
Moderator: Louise Lindfors, Afrikagrupperna 
Arrangör: Afrikagrupperna

36. 16:00-17:00 Club 700

Det påstådda hotet från människor i flykt
Alla länder i EU har en skyldighet att ge skydd åt människor som flyr från krig, förföljelse, tortyr och andra kränkningar. Ändå dör 
människor på väg till EU, misshandlas vid gränserna och de som får stanna får göra det med tveksamhet och tillfälliga uppehållstillstånd. 
Radikalnationalister har länge talat om hur migranter, främst muslimer hotar att ta över det vita Europa och att det måste bekämpas med 
alla medel. Den ytterlighetsyttringen har i viss mån normaliserats och anammats av partier på högerkanten.  Kriget mot Ukraina visar att 
EU mycket väl kan och vill ta emot människor som flyr från en konflikt - åtminstone om de som flyr har vit hud. Välkommen till ett samtal 
om vart EU:s asylpolitik är på väg.  
Medverkande: Mattias Gardell, Uppsala universitet 
Arrangör: Föreningen Ordfront

37. 16:00-17:00 Studion

Från »Kulturell svimning« till aktiva åtgärder 
2021 fälldes Västra Götalandsregionen för diskriminering, genom att en patients hälsotillstånd delvis bedömts utifrån etniska grunder. 
En anteckning om »kulturell svimning« i patientens journal kom att bli en central del av bedömningen. Västra Götalandsregionen har 
påbörjat ett arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Vi har inte alla svaren och vill därför prata om möjliga lösningar kring hur vi 
hanterar rasism i vården.  
Medverkande: Carin Apelmo, Antidiskrimineringsbyrån Väst, Karin Ahlstrand Oxhamre, Diskrimineringsombudsmannen, Kitimbwa 
Sabuni, Länsstyrelsen i Stockholm, Maria Aleniusson, Sara Tedsjö, Västra Götalandsregionen, Sarah Hamed, Uppsala universitet 
Moderator: Fatema Vanat, Mona Nechma 
Arrangör: Västra Götalandsregionen, Västsverige mot rasism

38. 16:00-17:00 Handskmakaren

Muslim Ban  
Conspiracy theories and Muslim organization. How have these conspiracy theories found a home in the authorities and the public? A 
seminar about how the limitation that Islamophobia creates is a global problem, not only a Swedish problem. Bringing light to what 
the consequence is when power works against you. Since minorities have the right to organize and have the right to participate without 
power using violence or conspiracy theories against them, this topic is really relevant for the theme of the year. What happens when Isla-
mophobic conspiracy theories normalize liberal democracy? What are the consequences for Muslim organizing in the West? 
Organizer: Islamic Relief

39. 16:00-17:00 Bryggaren

Myndighetsgemensam vägledning ska skydda barn och unga från hedersrelaterad brottlighet
För att förhindra att barn och unga förs utomlands för att utsättas för barnäktenskap eller könsstympning har flera myndigheter tagit 
fram en gemensam vägledning. Vägledningen riktar sig till yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis och hälso- och sjukvård. 
Medverkande: Bayan Nasih, Pernilla Martinson, Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck
Arrangör: Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck



40. 16:00-17:00 Mältaren

Samernas existentiella (o)trygghet 
Rättsliga framgångar för samer när det gäller markrättigheter följs ofta av ökad rasism och fysiskt våld. Vidare pågår ett strukturellt våld 
med koloniala förtecken där samers marker är under ständigt hot. Många vittnar om hur regeringens besked om gruvan i Gállok rivit upp 
intergenerationella trauman samt bidrar till psykisk ohälsa. Vad innebär det att som urfolk leva i otrygghet med ständigt hot om struktu-
rellt och fysiskt våld? 
Medverkande: Kristina Sehlin MacNeil, Umeå universitet, Mikael Kuhmunen, ordförande Sirges sameby 
Moderator: Peter Johansson, Göteborgs universitet
Arrangör: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Göteborgs universitet

41.16:00-17:00 Teatercaféet 

Including youth: the last hope for peace and security in the Maghreb region?
A decade after the Arab spring, the Maghreb region is facing a decline in democracy and human rights, as well as increased interstate ten-
sion. This has led to increased security risks and shrinking space for civil society organisations in the area. In this seminar local/regional 
human right organisations will voice their insight on the issue. 
Organizer: Emmaus Stockholm

42. 16:00-17:00 Tunnbindaren

Funkofobi – hat & hot mot personer med funktionsnedsättning 
Vad är funkofobi och hur hanteras det? Det brukar vara allmänt känt att personer med funktionsnedsättning riskerar att diskrimineras 
och i högre grad än befolkningen i övrigt exkluderas från arbetsmarknaden. Det är mindre känt att man också riskerar att utsättas för hat 
och hot. Som journalist märker Anna Bergholtz att få vill eller vågar berätta om hatet och hotet. Vad får funkofobin för konsekvenser på 
sociala tryggheten och demokratin? 
Medverkande: Emma Åstrand, STIL, Josefine Thorén, Stoppa funkofobin, Thaer Tomma, Unga med synnedsättning
Moderator: Anna Bergholtz, Unique Power, Sofia Karlsson, Inclusion Academy 
Arrangör: Inclusion Academy

43. 16:00-17:00 Näbben

Trygghet och säkerhet ur ett psykologiskt perspektiv 
Vi vill lyfta fram vikten av att känna psykisk trygghet och säkerhet. Hur påverkar det oss psykiskt att leva i oroliga tider? Vad händer när vi 
känner en rädsla och att vi inte kan påverka vår egen situation? Hur hjälper vi varandra att känna trygghet och hur kan vi ge våra med-
människor det hopp och den styrka de behöver för att kämpa vidare i tid? Det här tunga och viktiga ämnet vill vi åskådliggöra på ett enkelt 
och lättbegripligt sätt. 
Medverkande: Johanna Bernström Högblom, Örebro kommun 
Arrangör: Örebro kommun

44. 16:00-17:00 Skomakaren

När samhället sviker – placerade barns erfarenheter och rättigheter 
Barn som placeras är beroende av att samhället tar hand om dem när deras familj inte kan och ger dem ett tryggt och kärleksfullt hem. 
Barn vittnar själva om hur samhället i många fall sviker dem och att deras rättigheter kränks. Att ingen lyssnar, att de inte har någon makt 
över sina liv och att de utsätts för våld i samhällets vård. Ta del av barnens egna tankar kring hur vi kan vända den negativa utvecklingen 
och ge barn i samhällets vård den trygghet som de har rätt till. 
Medverkande: Elin Wernqvist, Barnrättsbyrån, Sandra Seropian, Maskrosbarn 
Arrangör: Maskrosbarn, Barnrättsbyrån

45. 16:00-17:00 Grundläggaren

Shrinking space för muslimer i Sverige
I Sverige ser vi ökade begränsningar i muslimers möjligheter att uttrycka sin religion. Samtidigt minskar möjligheterna för muslimers 
engagemang i samhället genom att muslimska organisationer och individer stämplas som extremister.   
Sveriges antidiskrimineringsbyråer berättar om diskrimineringsgrunden religion, om diskriminering mot muslimer i samhället och hur 
domstolar används som verktyg för att motverka den ökande islamofobin.  



Medverkande: Abdirahman Mohamud Hassan, Civil Rights Defenders, Andie Stendin, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Maria Refai, 
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm norr 
Arrangör: Sveriges antidiskrimineringsbyråer

46. 18:00-19:30 Kongresshallen

Fakk alla – om skjutningar och det dödliga våldet 
MR-dagarnas program 2022 tar avstamp i en frustration kring hur vi idag talar om trygghet och säkerhet. Vems trygghet och säkerhet 
värderas högst? Vad räknas över huvud taget som viktigt för ett tryggt och säkert liv? Kvällsprogrammet kommer att behandla våldet och 
skjutningarna i landets socioekonomiskt utsatta områden, men lyfta frågan ur ett rättighetsperspektiv med individen i centrum. Vad är 
det som gör att unga människor hamnar i kriminalitet? Varför sticker det dödliga våldet ut i kriminalstatistiken? Och hur vänder vi tren-
den? Kvällen inleds med utdrag ur Teater Fryshusets bejublade Fakk alla och följs upp av ett panelsamtal.
Medverkande: Sofia Karemyr, skådespelare, Camila Salazar Atías, Fryshuset, Khalid Mohammed, grundare For The People
Arrangör: Mänskliga Rättighets-dagarna 



Programtexter fredag 18 november

47. 09:00-10:00 Kongresshallen

Climate Change and Displacement – How to Take Human Rights Work One Step Further?
Climate change affects human rights in numerous ways. One of the impacts is forced migration due to rising sea levels, drought, flooding 
and food scarcity. And the most vulnerable suffer the most. Scott Leckie is the Founder and Director of Displacement Solutions (DS). DS 
works with climate displaced persons, communities, governments and the UN to find rights-based land solutions to climate displace-
ment. In this seminar Scott Leckie describes how DS has taken human rights work one step further, from merely blaming governments 
for human rights abuses, to solving situations where forcibly displaced people have lost their homes.
Participants: Scott Leckie, Displacement Solutions (on link)
Organizer: Swedish Forum for Human Rights, Ordfront

48. 09:00-10:00 Club 700

En trygg idrott fri från våld och machokultur  – ett panelsamtal
I detta panelsamtal deltar representanter från Riksidrottsförbundet (RF-SISU) och idrottsrörelsen tillsammans med forskare. Särskilt 
fokus läggs vid betydelser av så kallad »machokultur« och »våld« i vid bemärkelse där frågan om idrotten som våldspreventiv arena och 
de förnyade riktlinjerna för barn- och ungdomsidrotten blir centrala. Aktuell forskning varvas med goda exempel.
Medverkande: Daniel Alsarve, Örebro universitet, RF-SISU Örebro län, Isabelle Olsson, RF-SISU Örebro län, Sofia B Karlsson, RF-SISU
Arrangör: RF-SISU, Örebro universitet

49. 09:00-10:00 Studion

Från osäkert till säkert – så utvecklar vi utsatta områden
Enligt polisen klassas idag 60 områden utifrån klassningarna särskilt utsatt område, utsatt område och riskområde. Vad gör detta med de 
boendes självbild, trygghet och påverkansmöjligheter? Kan ett område som klassats som utsatt gå till att bli ett icke utsatt område? Vad är 
det som krävs och hur spelar ovan faktorer in? 
Medverkande: Ingolfur Tryggvason, Mötesplats VOX. Fathia Mountagui, Fredrik Malm
Arrangör: Brottsofferjouren Sverige, Sensus studieförbund

50. 09:00-10:00 Handskmakaren

Tryggad demokrati?
I en tid när rättsstaten och demokratin är satt under tryck i flera europeiska grannländer är det viktigt att diskutera om vår egen demo-
krati och vår egen rättsstat är tryggad. I ett panelsamtal diskuterar forskare från Uppsala universitet hur den konstitutionella bered-
skapen ser ut i Sverige jämfört med andra länder. Är vår demokrati och de mänskliga rättigheterna skyddade från att monteras ner av 
populistiska krafter?
Arrangör: Uppsala universitet

51. 09:00-10:00 Bryggaren

Om kvinnors rätt till trygghet och frihet från sexuellt våld
En förutsättning för kvinnors trygghet och frihet från sexuellt våld är att de kan sätta ord på våldet och definiera handlingar som kränk-
ningar. När kvinnor i Egypten 2011 började berätta vad de utsattes för och formulerade sig, förändrades det offentliga samtalet om sex-
uellt våld. Det väcker bland annat frågor om språkets roll för våldsutsatta kvinnor i asylprocessen och om kvinnojourers syn på språkets 
betydelse för att nå ut och skapa rättvisa.
Medverkande: Emma Sundkvist, Enskilda Högskolan Stockholm, Maria Bexelius, Enskilda Högskolan Stockholm, Zenobia Rizvi, So-
maya stödjour
Moderator: Johanna Ohlsson, Enskilda Högskolan Stockholm
Arrangör: Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda



52. 09:00-10:00 Mältaren

Hur skapar vi ett tryggt och säkert liv för alla unga?
Vad innebär ett tryggt och säkert Sverige för alla? Vad behöver dagens unga för stöd och åtgärder för att det ska bli en realitet? Och inte 
minst när vi ser utmaningarna utifrån ett socio-ekonomiskt perspektiv. I detta samtal kommer panelen dela med sig av både sakkunska-
per och egna erfarenheter.  
Medverkande: Erica Mattelin, Linköping Universitet, Fadi Barakat, Malmö Stad, Kanza Rehman, Göteborgs Stad, Leymuun Farah, 
Svenska FN-förbundet
Moderator: Sofia Kacim, Mentor Sverige
Arrangör: Mentor Sverige

53. 09:00-10:00 Teatercaféet

Pappa i fängelse, vem ser till mina rättigheter?
160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs och samtidigt saknar ca 80 procent av Sveriges kommuner insatser för barn med fri-
hetsberövad förälder. Barnen förblir en bortglömd målgrupp vars rätt till information, stöd och kontakt inte tillgodoses. Vems skyldighet 
är det att säkerställa dessa barns rättigheter? På vilket sätt påverkas barns psykiska hälsa och välmående? Vad säger barnen själva och vad 
hoppas de på i framtiden?
Medverkande: Ann-Sophie Palmér, Räddningsmissionen, Ida Storm Mukwana, Erikshjälpen, Lina Hellmark, Bufff
Arrangörer:  Erikshjälpen, Räddningsmissionen, Bufff

54. 09:00-10:00 Tunnbindaren

Att möta barn utan papper i Sverige
Barn utan papper lever med en konstant oro för att utvisas. Den psykiska ohälsan är utbredd och rädslan för att bli upptäckt av myndig-
heter hindrar föräldrar från att söka stöd och sjukvård och anmäla brott. Detta innebär att flera barn i Sverige inte kan tillgå sina grund-
läggande rättigheter om trygghet och skydd. Seminariet lyfter olika perspektiv och insatser som behövs för att nå förändring och bättre 
kunna möta den akuta utsatthet som många barn i Sverige lever i idag.
Medverkande: Henry Ascher, Göteborgs Universitet, Nasim Ahmadzadeh, Rädda Barnen
Moderator: Sofia Rasmussen, Rädda Barnen
Arrangör: Rädda Barnen

55. 09:00-10:00 Näbben

Rätten att förstå och förstås
Region Örebro län bjuder in till detta seminarium på temat »Rätt att förstå och förstås «– att arbeta för ökad hälsolitteracitet genom häl-
sokommunikation för tillit och trygghet.Med seminariet vill vi ge en introduktion av det aktuella kunskapsläget inom området och låta 
aktörer som arbetat med hälsokommunikation dela med sig av erfarenheter och utmaningar. 
Moderator: Lilian Iwarson Sporrong, Region Örebro län
Arrangör: Region Örebro län

56. 09:00-10:00 Skomakaren

AI och funktionsrätt – från otrygghet mot rättssäkerhet?
Vem bestämmer över din rätt till jämlik bedömning när du söker stöd får att få jobb eller försörjning? Är det en människa eller en 
maskin? De flesta känner inte till risker för diskriminering och otrygghet när offentlig sektor använder algoritmer för automatiserat be-
slutsfattande. Hur kan vi arbeta för att artificiell intelligens, AI, ska stärka mänskliga rättigheter och inte utestänga oss som avviker från 
majoritetsnormen?
Medverkande: Mia Ahlgren, Kave Noori, Funktionsrätt Sverige
Arrangör: Funktionsrätt Sverige , Funktionsrättsbyrån

57. 09:00-10:00 Grundläggaren

Hemlöshet ≠ trygghet och säkerhet
Vad betyder »rätten till ett liv i trygghet och säkerhet« när man inte har ett hem och ens enda trygghet är i relation till den mannen som 
utsätter en för våld? Hur kan vi prata om målgruppen kvinnor som lever i hemlöshet med ett beroendetillstånd, i särskild sårbar ställ-
ning, utan att problematisera henne och hennes val för att i stället söka lösningar till hur vi kan ge henne rätten till ett liv i trygghet och 



säkerhet? I ett slags visionsworkshop, i ämnar vi utforska olika möjligheter för hur vi kan säkra dessa kvinnors rätt till ett liv i trygghet 
och säkerhet. 
Medverkande: Susanne  
Halsius
Arrangör: Convictus

58. 10:30-11:30 Kongresshallen

Är det en mänsklig rättighet att bränna koranen?
Under våren och fram till valet den 11 september har den dansk-svenske högerextremisten Rasmus Paludan sökt och fått demonstra-
tionstillstånd för att sprida propaganda för sitt parti Stram Kurs. Partiet förespråkar etnisk rensning av »icke-västliga« personer och 
islam och muslimer pekas ut som det stora hotet mot målet att skapa ett etniskt homogent land. Under demonstrationerna bränner 
Paludan koranen, något som skapade upplopp i flera städer i Sverige under våren. Hur ska en se på Paludans budskap? Är det handlingar 
och yttranden som måste tålas i ett demokratiskt samhälle eller är det hat som inte bör få spridas?
Medverkande: Mattias Gardell, Uppsala universitet, Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront 
Arrangör: Mänskliga Rättighets-dagarna, Föreningen Ordfront

59. 10:30-11:30 Club 700

Rätten till skydd – myterna kring flyktingskap
Ett kunskapshöjande samtal om vem som har rätt till skydd, vad det grundar sig på och vilka föreställningar och myter som finns om 
flyktingen och hur dessa förändras över tid.
Medverkande: Karin Åberg, Göteborgs universitet, Madelaine Seidlitz, Amnesty Sverige, Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, Saeed 
Alnahhal, Dagens nyheter
Moderator: Anna Karlgren, Svenska kyrkan
Arrangör: Svenska kyrkan, Amnesty Sverige,  Asylrättscentrum

60. 10:30-11:30 Studion

Varför mår unga kvinnor så dåligt och vad kan vi göra åt det?
Hur påverkas tjejers hälsa och livsvillkor av objektifiering, snäva skönhetsideal och en ouppnåelig livsstil? En majoritet av alla tjejer lider 
av nedstämdhet, ångest, sömnproblem och andra psykiska besvär. Ungas digitala vardag och sociala medier är stora påverkansfaktorer på 
tjejers psykiska mående och livsvillkor.
Medverkande: Caroline Engvall
Moderator: Gabriella Thompson Graflund, Tjejjouren Väst, Malpuri Groth, Sveriges kvinnoorganisationer
Arrangörer: Sveriges kvinnoorganisationer, Tjejjouren Väst

61. 10:30-11:30 Handskmakaren

Diskriminering som har samband med religion- hur ser det ut idag?
Trakasserier i skolan, uteblivna jobbintervjuer, svårigheter på bostadsmarknaden. Diskriminering och negativa föreställningar om 
religion påverkar människors vardag. Vad visar anmälningar till DO – och vad säger företrädare för det civila samhället? Vad kan vi göra 
åt problemen? DO presenterar en analys av anmälningar om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. 
Därefter följer ett panelsamtal mellan diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius och representanter från civila samhället om hur 
diskriminering som har samband med religion drabbar människor. 
Medverkande: Lars Arrhenius, DO
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO)

62. 10:30-11:30 Bryggaren

Eliminating gender – based violence and femicides in a post pandemic world
Gender-based violence is one of the most pronounced expressions of the unequal power relations between women and men globally. In 
this seminar we wish to underline the importance of campaigning for societies free from violence and safety for all women and girls and 
gender nonconforming people.  
   Gender based violence is an ongoing pandemic. The conversation will draw attention to alternative solutions in a post-covid society and 
the actions needed for change.
Participant: Winnet Shamuyarira, WoMin
Moderator: Louise Lindfors, Afrikagrupperna
Organizer: Afrikagrupperna



63. 10:30-11:30 Mältaren

Människorätten i kris?
Med erfarenheterna från en global pandemi och med den nuvarande säkerhetspolitiska »situationen« blir arbetet för att skydda mänskli-
ga rättigheter i krissituationer än viktigare, även i Sverige. Vad kan det arbetet uppnå i praktiken och hur kommer vi dit?
Medverkande: Anders Forsberg, Svenska Röda Korset, Karin Hopstadius, Max Hector, Länsstyrelsen Kronobergs län
Moderator: Martina Rasch, Länsstyrelserna
Arrangör: Länsstyrelserna

64. 10:30-11:30 Teatercaféet 

Våld i nära relationer ska upphöra- men vet vi hur vi ska förebygga det?
De senaste åren har präglats av allt större fokus på våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor – frågor som i grund och botten 
handlar om fundamentala mänskliga rättigheter. Att förebygga våldet är ett av regeringens mål. Men hur då? Har vi tillräcklig kunskap? 
Hur fungerar det i praktiken?
Medverkande: Susanne Strand, Örebro Univeristet, Emma Filbey, Länsstyrelsen Örebro län, Josefine Guldbrand, Kvinnohuset
Moderator: Matilda Gustavson, Länsstyrelsen Örebro län
Arrangörer: Örebro universitet, Länsstyrelsen Örebro län

65. 10:30-11:30 Tunnbindaren

Den globala utbildningskrisen – utmaningar och lösningar
Redan innan pandemin stod det klart att världens länder inte kommer att klara det globala målet om en god utbildning för alla till år 
2030. Flickor har drabbats extra hårt och miljontals har inte återvänt till klassrummen. Krisen kommer därmed att få enorma konse-
kvenser som sträcker sig långt in i framtiden och vi riskerar att få förlorade generationer. Utbildning är nyckeln till utveckling, men hur 
säkrar vi alla barns rätt att gå i skolan?
Medverkande: Mariann Eriksson, Plan International Sverige, Anna-Karin Johansson, Svenska Unescorådet, Pia Rizell, Lärarförbundet
Arrangörer: Plan International Sverige, Svenska Unescorådet

66. 10:30-11:30 Näbben

Rätt att rösta- säkerhet och delaktighet i valet 2022
Valet är grundläggande för demokratin. Att förebygga försök att hindra medborgarna från att ta del av sina demokratiska fri- och rättig-
heter är en avgörande säkerhetsfråga. Det kan både handla om yttre som inre hot mot det svenska valsystemet och hela det demokratiska 
statsskicket. På seminariet går vi igenom valen 2022 ur ett säkerhetsperspektiv men även utifrån rätten till politisk delaktighet. Hur 
fungerade tillgängligheten i vallokalerna och i vilken utsträckning nyttjade olika väljargrupper sin rätt att rösta?
Arrangör: Sveriges Kommuner och Regioner

67. 10:30-11:30 Skomakaren

Trygga stadsdelar
Hur skapar vi en stad där alla är trygga? Helsingborgs stad vill att alla stadsdelar ska vara integrerade delar av staden både fysiskt, mentalt 
och socialt. För att lyckas med det är trygghet avgörande. Vi berättar om lärdomar och utmaningar i arbetet för att skapa trygghet genom 
fysisk planering, arbetsmarknadsinsatser, brottsförebyggande arbete och insatser för tillit, dialog och gemenskap.
Medverkande: Samir Kafedzic, Iman Abbas, Helsingborgs stad, Seenaa Alshohani, Saul Sagnia, invånare
Moderator: Malin Grahn Marksell, Helsingborgs stad
Arrangör: Helsingborgs stad

68. 10:30-11:30 Grundläggaren

Lika rättigheter och HBTQIA+ i skolan
Aktiva åtgärder i skolan kopplat till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuell läggning. En workshop som djupdyker i 
praktiska exempel och användbara verktyg för skolors arbete att förebygga risker för diskriminering och främja alla elevers lika rättig-
heter. Vi presenterar tips på verktyg som ger skolpersonal stöd i praktiskt arbete med Aktiva åtgärder mot diskriminering kopplat till 
HBTQIA+. Deltagarna får även möjlighet att reflektera tillsammans över det som redan görs i den egna verksamheten.
Medverkande: Andie Stendin, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Elias Ibrahim, Byrån mot diskriminering, Jenny Saba Persson, Rättig-
hetscentrum Västerbotten
Arrangör: Sveriges antidiskrimineringsbyråer



69. 13:00-14:00 Kongresshallen

Tyck till om mänskliga rättigheter i Sverige
Hur ser du på läget för de mänskliga rättigheterna i Sverige? Är de kända för alla, för de flesta eller bara några få? Vilka rättigheter är 
särskilt viktiga i människors vardag idag? Finns det mänskliga rättigheter som står på spel? Hur kan människor i Sverige utkräva sina 
mänskliga rättigheter? Varmt välkommen att delta i en öppen dialog tillsammans med Institutet för mänskliga rättigheter och Anders 
Kompass, vikarierande direktör. Vi finns på plats under MR-dagarna för att lyssna in just dina tankar och erfarenheter och ta dem med 
oss i vårt fortsatta arbete.
Medverkande: Anders Kompass, Institutet för mänskliga rättigheter
Arrangör: Institutet för mänskliga rättigheter

70. 13:00-14:00 Club 700

Arbetsplatsen som arena: krig, val och högerextremism
Fackförbundet Akademikerförbundet SSR organiserar samhällsvetare och arbetar för ett arbetsliv med bra arbetsvillkor och för lika vill-
kor på arbetsmarknaden. Vi stödjer sedan flera år Stiftelsen Expos arbete med att granska och kartlägga extremhögern. I seminariet vill 
vi tillsammans lyfta frågor om trygghet och säkerhet i arbetslivet i ljuset av det nyligen genomförda riksdagsvalet, oron i Europa till följd 
av Rysslands invasion av Ukraina och extremhögerns positionsförflyttningar. 
Medverkande: Daniel Poohl, Expo, Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR
Arrangör: Akademikerförbundet SSR

71.13:00-14:00 Studion

Hållbar fred
Mänsklig säkerhet är ett begrepp som sätter individens rättigheter, trygghet och personliga säkerhet i centrum. Begreppet innebär ett 
bredare perspektiv på säkerhet och säkerhetspolitik än den traditionella uppfattningen som utgår från statens territoriella säkerhet och 
där skydd från externa, militära hot är huvudfokus. Mänsklig säkerhet kopplar samman sociala, ekonomiska och humanitära problem 
och definierar dem som säkerhetspolitiska utmaningar som behöver förebyggas och hanteras. På så vis kan eventuella sårbarheter i ett 
samhälle hanteras innan de riskerar att leda till väpnad konflikt. Det behövs göras mycket mer för att förebygga väpnad konflikt och våld 
genom att investera i sådant som bygger varaktigt fredliga samhällen: insatser för att främja jämlikhet, jämställdhet, demokrati, samarbe-
te, människors hälsa och trygghet, ett hållbart klimat och mänskliga rättigheter.
Medverkande: Gabriella Irsten, Svenska Freds- och Skiljedomsförenigen
Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

72. 13:00-14:00 Handskmakaren

Otrygga blåljus
Ett panelsamtal som syftar till att belysa konsekvenser av rasprofilering för barn och unga, den närmiljö där barn och unga rör sig samt 
för samhället i stort. Seminariet kommer också att lyfta hur rasprofilering kan motarbetas samt vilka individuella och samhälleliga följder 
som skapas när de aktörer vars uppgift är att säkerställa trygghet istället är de som skapar otrygghet.
Medverkande: Khalid Mohammed, For the People Vivalla Örebro, Leandro Schclarek Mulinari, Stockholms universitet, Rissa Seidou, 
polis
Moderator: Aida Samani, Civil Rights Defenders
Arrangör: Sveriges antidiskrimineringsbyråer

73. 13:00-14:00 Bryggaren

Media and Gender in times of war
The armed conflicts in Ukraine, Georgia, and in Nagorno-Karabakh have had severe consequences for the media community in the regi-
on. This seminar will highlight the safety and security threats that journalists face when covering conflicts and will specifically focus on 
the challenges female journalists face.
Organizer: Civil Rights Defenders
 

74. 13:00-14:00 Mältaren

Asylrätten – vem får vara trygg och säker i Sverige?
I detta panelsamtal kommer vi att diskutera rätten till asyl och de förändringar som skett inom det migrationsrättsliga området sedan 
hösten 2015 utifrån olika perspektiv. Panelen kommer att genomlysa vilka konsekvenser den nya migrationslagstiftningen har fått för 



människor som söker skydd i Sverige. Tillfälliga uppehållstillstånd, försvårad anhöriginvandring och begränsade möjligheter till skydd på 
humanitär grund är några av de förändringar som kan komma att diskuteras utifrån frågan om vem som får vara trygg och säker i Sverige 
idag.
Medverkande: Anna Lundberg, Linköpings Universitet, Asylkommissionen, Bernd Parusel, Sieps, Emilie Hillert, Process Advokatbyrå, 
Omid Mahmoudi, Ensamkommandes Förbund
Arrangör: Imer-förbundet

75. 13:00-14:00 Teatercaféet

Låt oss tala om våld
Följ med på en resa där vi genom musik, personliga berättelser och samtal pratar om våld i nära relation och hur det är att hamna i bero-
endeställning. Ett samtal om våldets olika delar, dilemman men också om att bryta upp, läka och komma vidare. 
Medverkande: Lisa M Pettersson, Socialantropolog, Samira Mehidi, Medis 5
Arrangörer: Sensus, Medis 5, #låtosstalaomvåld

76. 13:00-14:00 Tunnbindaren

Våldsutsatta barns rätt till rehabilitering och utveckling
Många barns utsatthet kommer aldrig till myndigheters kännedom. Men de barn som faktiskt berättar om våld och övergrepp – varför får 
de så sällan det stöd och den behandling de har rätt till? Vi ger två förslag på förbättringar.
Medverkande: Bengt Söderström, Hans Elfström, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Carolina Jernbro, Karlstads Universitet, Johanna 
Thulin, Linnéuniversitetet
Arrangör: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

77. 13:00-14:00 Näbben

Hur kan religionsfrihet skapa trygga samhällen?
Många människor lever i samhällen där religion skapar spänningar och konflikt. Med rätt förståelse av vad religions-  
och övertygelsefrihet är, samt hur och när den kan begränsas, ges större förutsättningar att skapa trygga och säkra samhällen. NORFORB 
(det nordiska ekumeniska nätverket för religions- och övertygelsefrihet) har tagit fram en kurs för lokala ledare på gräsrotsnivå som för-
djupar kunskap, förändrar attityder och ger verktyg och metoder som kombinerar interreligiös samverkan och rättighetsbaserat arbete. 
Seminariet ger dig ett smakprov på vad kursen innehåller samt röster från lokala ledare som använt kursen i sina sammanhang.
Medverkande: Kristina Patring, Svenska Missionsrådet, Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Arrangörer: Equmeniakyrkan, Svenska Missionsrådet

78. 13:00-14:00 Skomakaren

Konfliktoffers bidrag till den colombianska sanningskommissionen
I och med fredsavtalet, som signerades 2016 mellan FARC-guerillan och den Colombianska staten, bildades ett system för övergångs-
rättvisa. En del av det är sanningskommissionen, vars uppgift är att belysa de centrala delarna av konflikten och presentera en samlad 
redogörelse över vad som hänt samt att lämna rekommendationer som kan bidra till fredsbygget i landet. Mandatet för kommissionen är 
slut och seminariet belyser konfliktoffrens deltagande och bidrag till sanningskommissionens rapport med fokus på kvinnor, unga och 
exilcolombianer.
Arrangör: Fonden för mänskliga rättigheter

79. 13:00-14:00 Grundläggaren

Tillsammans förebygger vi våld bland unga
Nästan varannan person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att bli utsatt för våld. Ännu fler, så gott som varenda en av oss, 
kommer att bli vittne till våld. Det här vet vi. Ändå saknas det rutiner för att arbeta förebyggande. MVP är ett våldsförebyggande skolpro-
gram som motiverar barn, unga och vuxna till att bli aktiva åskådare och ingripa när en ser eller hör talas om våld. 
Medverkande: Marco Vega, Mohamed Musa
Arrangör: MÄN



80. 14:30-15:30 Kongresshallen

FN:s roll i en föränderlig värld
FN:s viktigaste roll är att förebygga krig och konflikter, främja fred men även att verka för universella mänskliga rättigheter. Samtidigt är 
FN inte bättre än sina medlemsstater. Hur starkt kan FN då stå sig när allt fler medlemsstater utvecklas mot autokratier? Vad gör det med 
granskningen av hur stater lever upp till sina åtaganden på MR-området? Och vad gör det med FN:s trovärdighet när en stat med vetorätt 
i Säkerhetsrådet startar ett aggressionskrig, i strid med FN-stadgan, och därmed förhindrar ett ingripande från FN.  
Diskussioner förs och har förts om behovet av att förändra, demokratisera, FN. Är det en utveckling som krävs och önskas – hur ska den i 
så fall förverkligas? Vilken relevans kommer FN ha i framtiden?
Medverkande: Staffan de Mistura, svensk-italiensk medlare och diplomat, Pierre Schori, tidigare FN-ambassadör
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna

81. 14:30-15:30 Club 700

Vem är personen bakom våldet?
Med avstamp i debatten om unga män i kriminella grupperingar och dödligt våld som påverkar bostadsområden och invånare, ställer 
vi oss frågan: Vem är den kriminelle? Vad är orsaker till att personer utvecklar kriminell livsstil och gör våldet normaliserat? Kan vi se 
kriminella som individer med rättigheter? Kan vi hitta andra svar än hårdare straff på frågan om hur vi hanterar trygghetsfrågan?
Medverkande: Anna Andersson, Örebro kommun, Henrik Andershed, Örebro universitet, Johanna Sollerman, Örebro kommun
Arrangör: Örebro kommun

82. 14:30-15:30 Studion

Cirkusen – en tillflykt. Romska/resande-perspektiv på cirkus
Utifrån förstudien ”Romers betydelse för svensk cirkus” samtalar Cirkus Brazil Jack, RIKC och Cirkus Syd om cirkusen som en histo-
risk och nutida tillflykt för de som avviker eller inte välkomnas i det övriga samhället, med särskilt fokus på romer och resande. Hur ser 
situationen ut idag för en resande cirkus? Kan cirkusens interkulturella förhållningssätt – som samtidigt är både nationellt och interna-
tionellt, både etniskt och transetniskt – utgöra ett gott exempel i en värld som allt mer präglas av etno-nationella strömningar? Dessa och 
många andra frågor utforskar vi tillsammans med åhörare under vårt seminarium. 
Medverkande: Diana Bogelund, Julia Sällström, Mujo Halilovic, RIKC Malmö stad, Lina B. Frank, Cirkus Syd, Toni Rhodin, Trolle Rho-
din, Cirkus Brazil Jack
Arrangörer: RIKC Malmö stad, Cirkus Brazil Jack, Cirkus Syd

83. 14:30-15:30 Handskmakaren

Hur kan transpersoners rätt till trygghet och säkerhet stärkas i Sverige?
Att få en ny könstillhörighetslag på plats har ibland beskrivits som den viktigaste reformen för transpersoner i Sverige sedan kravet på 
tvångssterilisering togs bort. S-regeringen har lovat att ersätta den numera 50 år gamla lagen så att processen för att ändra kön i folk-
bokföringen separeras från den medicinska processen kring underlivskirurgi. Men varför är det så viktigt? Hur kan en moderniserad lag 
påverka och förbättra transpersoners livsvillkor, trygghet och säkerhet? Vilka andra hinder och problem möter transpersoner i deras 
vardag? Vad behövs utöver ändrad lagstiftning?
Medverkande: Emelie Mire, RFSL, Martin Nihlgård, Transammans, Elias Fjellander, RFSL Ungdom
Moderator: Katarina Bergehed, Amnesty Sverige
Arrangör: Amnesty Sverige

84. 14:30-15:30 Bryggaren

Hur främjar vi starka mammor och trygga barn?
Ensamstående nyanlända mammor och deras barn är en av de mest utsatta grupperna i Sverige. Rädda Barnen driver ett föräldrastöds-
projekt anpassat just för dem, som finansieras av Arvsfonden. Projektledaren Eva Harnesk och forskaren Tove Samzelius samtalar uti-
från inspelningar av mammorna och barnens röster. Hur kan vi ta hänsyn till dessa familjers unika situation med målet att skapa starka 
mammor och trygga barn med stora möjligheter i livet?
Medverkande: Eva Harnesk, Rädda barnen, Tove Samzelius, Malmö universitet
Arrangör: Rädda barnen



85. 14:30-15:30 Mältaren

Antirasistiskt självförsvar
Ingen vill kalla sig rasist, men… Även om de flesta människor i Sverige är överens om att vi bör stå upp för alla människors lika värde och 
ta ställning mot rasism fortsätter rasismen att öka i samhället. Varför? Vi tror att många som förstår antirasism på teoretisk nivå ofta 
saknar kunskap om hur vi ska agera antirasistiskt i praktiken. Med antirasistiskt självförsvar kan vi hitta verktygen.
Arrangör: Färnebo folkhögskola

86. 14:30-15:30 Teatercaféet

Välfärdsteknik i äldreomsorgen: för vem?
Allt fler kommuner satsar på digitalisering och välfärdsteknik för att effektivisera verksamheterna och möta de demografiska utmaningar 
som offentlig sektor står inför, bl a i äldreomsorgen. Välfärdsteknik kan dock vara mer än effektivisering, den kan stärka äldres mänskliga 
rättigheter som rätten till självständighet, kommunikation och delaktighet. Hur kan vi använda välfärdsteknik i vård och omsorg som 
stärker äldres mänskliga rättigheter?
Medverkande: Doris Lydahl,  
Göteborgs Universitet, Emelie Wejdin, Mölndals stad, Omsorgstagare, Peter Kjäll, TechSverige
Moderator: Lisbeth Segerlund, Göteborgs Universitet, Sandra Tidefors, Mölndals stad
Arrangör: Mölndals stad, Göteborgs Universitet 

87. 14:30-15:30 Tunnbindaren

Livet i den säkra hamnen 
Frågorna kring ömsesidig integration är mer aktuella än någonsin i dagens samhälle där migranter söker sig bort från krig och hot till 
trygghet och säkerhet i Sverige. Rätten till arbete är en kärnfråga när det gäller delaktighet i samhällslivet, social trygghet inklusive 
inkomsttrygghet och jämlikhet. Seminariets format är en utfrågning där personer från projektets målgrupp ställer frågor till relevanta 
aktörer om rätten till arbete och ömsesidig integration. Vad har gjorts för att tillgodose social trygghet för oss, migranter med funk-
tionsnedsättning? Vilka arbetsmarknadsinsatser finns? Planeras det för några nya insatser? Vad mer görs för att tillgodose ömsesidig 
integration och rätten till arbete? Medverkande: Mari Siisalu, Rahel Atnafu, Tony Zolomyan, Independet Living Institute, Mikael Klein, 
Wilja Gruppen
Moderator: Jamie Bolling, Independent Living Institute
Arrangör: Independent Living Institute

88. 14:30-15:30 Näbben

Fighting for human rights and media freedom after Myanmar’s 2021 coup
Myanmar’s post-coup crisis is well into its 2nd year and the human rights situation has sharply worsened. Nonetheless, rights defenders 
and journalists have continued their tireless work supporting rights and access to information. This panel of Myanmar rights defenders 
explores the current situation with a focus on their experiences and asks questions like: What strategies have they adopted to continue 
their work and deal with post-coup challenges? And what possible solutions do they see for resolving this crisis?
Moderators: Paul Vrieze, Pernilla Nordqvist, Gothenburg University
Organizer: Gothenburg University

89. 14:30-15:30 Skomakaren

A Fourth Nexus? How do we Secure a Human Rights Approach?
Demonstrated in the so-called Triple Nexus and UN’s »New Way of Working«, actors in humanitarian, development, and peace are 
expected to work towards collective outcomes. The place of fundamental human rights, however, is contested. A key question is whether 
the Nexus takes the framework into consideration. Is there a need for a fourth dimension of the Nexus, proclaiming human rights for all? 
If so, how can Sweden advocate for stronger integration?
Organizer: LM International 

90. 14:30-15:30 Grundläggaren

Det okända skapar ofta osäkerhet – upplev Storytelling
Upplev Storytelling som Tillsammans för Sverige utvecklat för kultur- och religionsmöten. Metoden som används i Tro möter tro nätver-
ket Örebro, motverkar främlingskap och gör oss tryggare med varandra. Liam Salmander och Nayab Kayani presenterar sina personliga 
berättelser. 
Medverkande: Liam Salmander, Tillsammans för Sverige, Fryshuset, Ola Frideblad, Tegelbruket, Mikaels församling Örebro
Arrangör: Svenska kyrkan



91.16:00-17:00 Kongresshallen

Bistånd under press
Under 2022 har stora avräkningar gjorts på Sveriges internationella bistånd, pengarna har istället gått till kostnader för flyktingmottag-
ande från Ukraina. Vad har dessa avräkningar lett till och hur har det påverkat det svenska biståndet? Vilka konsekvenser har det fått för 
det svenska civilsamhället och för samarbetsländerna? Och hur vilka utmaningar finns framöver när allt fler partier driver på en sänkning 
av biståndet? 
Arrangör: Mänskliga Rättighetsdagarna 

92. 16:00-17:00 Club 700

Sexuella rättigheter under attack – vad kan vi göra?
Motståndet mot både kvinnors och HBTQ-personers rättigheter växer både i Sverige och i omvärlden. Akademiska discipliner som ge-
nusvetenskap får sitt existensberättigande ifrågasatt. Arbetet med HBTQ-certifiering och normkritik möter politiskt motstånd. Trans-
personers rättigheter är särskilt satta under press. Vad kan vi göra för att stå upp för dessa rättigheter och möta det växande motståndet?
Medverkande: Anders Schröder, RFSU, Hannah Kroksson, LSU
Arrangör: RFSU

93. 16:00-17:00 Studion

Jämlikhet och antirasism som praktisk metod
Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram ett metodstöd för jämlikhetsintegrering med fokus på rasism.  
   Inom ramen för regeringens handlingsplan mot rasism har Länsstyrelserna sedan 2020 arbetat med ett särskilt uppdrag mot rasism, 
genom åren har vi noterat att det saknas metoder och praktiker för hur det offentliga kan analysera och utveckla insatser utifrån en 
antirasistisk praktik. Vi avser att under seminariet presentera själva verktyget och ge exempel på hur det offentliga ska göra jämlikhetsa-
nalyser och antirasistiska insatser.
Medverkande:: Kitimbwa Sabuni, Länsstyrelsen i Stockholm
Arrangör: Länsstyrelsen i Stockholm

95. 16:00-17:00 Bryggaren

Framtiden bor hos oss
»Att utesluta andra är att utesluta sig själv«  Panelsamtal med representanter från Mikaels församling, Örebro och Skärholmens försam-
ling, Stockholm som i sin vardag möter människor från världens alla hörn, från olika religioner och kulturer. Inledningsvis kort presenta-
tion av nätverket och filmklipp ur nätverkets dokumentärserie. Kyrkorna ingår i nätverket »Framtiden bor hos oss« som samlar distrikt 
och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar.
Medverkande: Malin Strindberg, Skärholmens församling, Moni Höglund, Mikaels församling Örebro
Moderator: Emelie Simmons, Framtiden bor hos oss
Arrangör: Svenska kyrkan

96. 16:00-17:00 Mältaren

Banken och dina pengar
Sedan länge ställs krav på bankerna om att kontrollera pengaflöden för att bland annat motverka pengatvätt och terrorism. Under 
2021 ökade kontrollen ytterligare och påverkar nu allt fler privata bankkunder och civilsamhällesorganisationer som förväntas kunna 
redogöra i detalj för insatta kontantmedel eller swishöverföringar. De allt strängare reglerna gör det inte bara svårare för organisationer 
och enskilda att öppna bankkonton, de förhindrar biståndsmedel från att komma fram. Vilka är det som drabbas och hur påverkar det i 
förlängningen organisationsfriheten om vissa grupper nekas ett bankkonto?
Medverkande: Petter Bolme, Global Reporting 
Moderator: Anna Wigenmark, Föreningen Ordfront
Arrangör: Föreningen Ordfront

98.16:00-17:00 Tunnbindaren

Armbrytning med ondskan
Staffan de Mistura har jobbat  
inom FN i över 40 år och medlat i ett 20-tal konflikter, nu senast som FN:s särskilda sändebud i Syrien. Här berättar han om sina erfaren-
heter och möten med världsledare som Putin, Merkel och Macron. 
Medverkande: Staffan de Mistura 
Arrangör: Föreningen Ordfront 



99. 16:00-17:00 Näbben 

Journalistik till varje pris? 
I många länder är journalistyrket mycket farligt. I länder med krig och auktoritära regimer fängslas, eller till och med dödas, journalis-
ter. Flera av dessa journalister, som inte längre kan arbeta i sitt hemland, söker sig till Sverige för att fortsätta kampen för det fria ordet. 
Seminariet ger en överblick över journalisters verklighet i Sverige och runt om i världen. 
Medverkande: Erik Halkjaer, Reportrar utan gränser.
Arrangör: Reportrar utan gränser

100.16:00-17:00 Skomakaren

Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet i offentlig sektors leveranskedjor
Många av de varor som offentlig sektor köper in tillverkas i länder där det finns betydande risker för mänskliga rättigheter, arbetares rät-
tigheter, miljön och affärsetik. Ta del av Adda Inköpscentrals arbete med riskbedömningar, kravställningar och uppföljningar för rätten 
till ett liv i trygghet och säkerhet i offentlig sektors leveranskedjor, till exempel vad gäller tvångsarbetet i Kina och konfliktmineraler. 
Medverkande: Kristin Tallbo, Adda, Cecilia Ramqvist och Anna Eklöf, SKR 
Arrangör: Sveriges komuner och regioner (SKR)

102.17:15-18:00 Kongresshallen

Avslutning
Arrangör: Mänskliga  
Rättighetsdagarna

»Stay feminist.  Stay courious.  Stay active.«
Cynthia Enloe är forskningsprofessor vid institutionen för internationell utveckling, samhälle och 
miljö, och kopplad till kvinno- och genusstudier samt statsvetenskap, vid Clark University i Massa-
chusetts, USA. Enloe är bland annat känd för sitt arbete med genus och militarism inom området 
feministiska internationella relationer. Hon har inspirerat generationer av feministiska tänkare och 
under MR-dagarna medverkar hon i seminariet »Who Said That Being a  
Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy?«

Vilka utmaningar står feministiska fredsaktivister inför 2022? 

– En riktig utmaning i dagens läge, i de flesta länder, är att INTE bli avskräckt, cynisk och tappa  engagemang-
et. Självklart så kan det upplevas som rimligt att glida in i den här typen av tankar och inställning i dagsläget, 
men att vara oengagerad (eller arrogant, vilket går hand i hand med att vara cynisk) är aldrig en feministisk 
lösning.

Om en försöker att tänka som en feministisk fredsaktivist så är det två viktiga saker som vi alla kan ta med 
oss i det nuvarande världsläget:
För det första, så måste vi vara politiskt uthålliga (och om det kommer att krävas uthållighet!) för att kunna 
lyssna aktivt på varje kvinnas dagliga tankar om pressen att acceptera militariserade värderingar och det mi-
litariserade sättet att se på världen. Militarisering – även i dessa hyper-militariserade tider – är aldrig automa-
tisk och “säljs” alltid till kvinnor i en väl vald, patriarkal, förpackning. 
För det andra, ingen militariseringsprocess är allt eller inget. Så vi måste utmana varje litet steg, stort eller litet. 
Stay feminist. Stay courious. Stay active.

2. Who Said That Being a Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy?
Mänskliga Rättighetsdagarna och Internationella  
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Tid: Torsdag 17 november, 10:30 - 11:30



Aktivism är svaret i en osäker tid
Under MR-dagarna arrangerar Afrikagrupperna ett seminarium om hur aktivism kan främja 
mänskliga rättigheter. Medverkar gör bland annat Parul Sharma, människorättsjurist och ordföran-
de på Amnesty Sverige.

Vilken betydelse har civilsamhället och aktivism för mänskliga rättigheter?

– Aktivismen, vad gäller rättvisefrågor har en oerhört viktig plats i alla samhällen och civilsamhällets roll är 
delvis att väcka engagemang och aktivism hos gemene person. Aktivister håller liv i tunga, livsviktiga och, för 
många, kontroversiella frågor. Klimatfrågan och klimaträttvisefrågor är exempel på hur aktivister vägrar ge 
sig. Det finns en ihärdighet hos många aktivister som är svår att hitta även inom organisationer som arbetar 
med rättvisefrågor, där budgetar, planer och biståndspolitiken tvärt kan vända riktning och prioriteringar. 
Sverige och världen är avgörande utifrån ett människorättsligt perspektiv. Demokratier vacklar, världsledare 
tvekar, och klimatet blir allt febrigare, trots dessa motgångar och motstånd är det aktivisterna som visar vägen 
med stort mod och ork. Mer aktivism blir därför svaret. 

Vad hoppas du att besökarna ska ta med sig från seminariet?

– Jag hoppas att de som besöker seminariet känner ett ökat energipåslag när det gäller förändringsarbete. Ny 
kunskap såklart och en vilja att fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter. Många av våra MR-frågor kan väcka 
frustration och jag hoppas att vårt samtal den 17 november kan ge styrka och orken att fortsätta kampen 
ensam och tillsammans. Jag kan ibland tycka det är en vits med att vi ska bli argare inom vissa frågor och tror 
att även det kan fungera som en motor i arbetet för mänskliga rättigheter för alla. 
35, Aktivismens roll för en rättvis värld  – ett samtal med Gudrun Schyman, KG Hammar och Parul Sharma
Tid: Torsdag 17 november, 16:00 - 17:00

Hallå där … 
Adrian Engman, chef för DO:s rättsenhet, och Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processen-
het, som håller i ett av DO:s seminarier: »Så jobbar DO för individens upprättelse«.
Varför är det viktigt för Diskrimineringsombudsmannen att vara med på MR-dagarna? 

– Att inte bli diskriminerad är en mänsklig rättighet. När det gäller rättighetsfrågor är samtalen med civilsam-
hället centrala. MR-dagarna är därför en viktig mötesplats för oss.

Vad hoppas ni att besökarna tar med sig?

– Att DO är till för dem som diskriminerats eller riskerar att diskrimineras. Därför tar DO sen januari i år 
emot anmälningar från enskilda om diskriminering. Myndighetens fokus är att så många som möjligt som 
utsatts för diskriminering ska få upprättelse. 
 
Vad ser ni mest fram emot under dagarna?

– Att träffa andra deltagare och besökare! MR-dagarna ger en unik möjlighet att ta del av andras kunskap 
och erfarenheter. Vi hoppas också att många kommer till vårt seminarium om enskildas upprättelse och även 
tittar in i vår monter. 

Så jobbar DO för individens upprättelse
Tid: Torsdag 17 november, klockan 13:00-13:30
Lilla scenen

DO anordnar ytterligare två seminarier. I dem medverkar diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

11. AI i staten - finns det en risk för diskriminering? 
Tid: Torsdag 17 november, klockan 10:30-11:30 
61. Diskriminering som har samband med religion – hur drabbas individen?
Tid: Fredag 18 november, klockan 10:30-11:30 



Det kan aldrig finnas någon världsmästare i mänsk-
liga rättigheter
Mänskliga Rättighetsdagarna välkomnar Institutet för Mänskliga Rättigheter som ny samarbets-
partner. Anders Kompass, vikarierande direktör på institutet, hoppas kunna föra en nära dialog 
med civilsamhället och andra som jobbar med rättighetsfrågor.

Institutet för Mänskliga Rättigheter är en nyligen inrättad myndighet, vad hoppas ni att Institutet  
kommer att ha för betydelse för efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna i Sverige?
– Under den korta tid som varit sedan jag tillträdde som vikarierande direktör har jag ofta fått frågor om var-
för ett sådant här institut behövs i Sverige. Är vi inte redan världsmästare på mänskliga rättigheter? Det är lätt 
att tänka att mänskliga rättigheter främst handlar om internationell rätt och om stora ord som frihet, rättvisa 
och jämlikhet. Men många år i internationellt arbete för mänskliga rättigheter har lärt mig att det främst är 
på det lokala planet som dessa rättigheter får liv och betydelse. Mänskliga rättigheter handlar om vardagliga 
ting. Det handlar om att kunna ha ett jobb och vara trygg på sin arbetsplats, att ha tillgång till bra utbildning 
och vård, att ha rätt att älska vem man vill. Det är också det som gör att det aldrig kan finnas någon världs-
mästare i mänskliga rättigheter. Rättigheterna behöver erövras varje dag, i varje möte mellan människor och 
det allmänna. De mänskliga rättigheterna utmanas hela tiden i vår vardag och måste ständigt utvecklas och 
säkras. Det pågår en utveckling i vår omvärld som innebär att alla människors lika värde ofta ifrågasätts. Det 
är viktigt att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna.   

Ni är ny samarbetspartner till Mänskliga Rättighetsdagarna, vad innebär samarbetet för er?
– En viktig del av vår uppgift är att föra en nära dialog med civilsamhället och andra som arbetar för rättig-
hetsfrågor. Därför är det självklart att vi ser Mänskliga Rättighetsdagarna som en viktig samarbetspartner och 
mötesplats.

Du kommer under forumet medverka i ett dialogmöte som MR Institutet arrangerar. Vad innebär det och 
vad har ni för förhoppningar på mötet?
– Vi hoppas kunna få möjlighet till ett intressant samtal utifrån frågor som, hur ser läget för de mänskliga 
rättigheterna ut i Sverige? Är de kända för alla, för de flesta eller bara några få? Vilka rättigheter är särskilt 
viktiga i människors vardag idag? Finns det mänskliga rättigheter som står på spel? Hur kan människor i 
Sverige utkräva sina mänskliga rättigheter? 

69. Tyck till om mänskliga rättigheter i Sverige
Tid: Fredag 18 november, 13:00 - 14:00

Analysverktyg med utgågspunkt i antirasism och 
jämlikhet
Jämlikhet och antirasism som praktisk metod handlar det om när Länsstyrelsen i Stockholms län 
arrangerar program på Mänskliga Rättighetsdagarna. Föreläser gör Kitimbwa Sabuni, nationell 
samordnare på länsstyrelsernas uppdrag mot rasism i arbetslivet.
Under seminariet lanserar ni ett analysverktyg med utgångspunkt i antirasism och jämlikhet. Varför är det 
viktigt att ett sådant verktyg tillämpas inom offentlig förvaltning?
– Alla offentliga aktörer bär ett ansvar för att de mänskliga rättigheterna skyddas och realiseras utan diskri-
minering och det rättighetsbaserade arbetssättet är den metod som används främst för att göra det. Den stora 
utmaningen brukar vara praktisk tillämpning och därför tar länsstyrelserna fram specifika metodstöd anpas-
sade för olika verksamheter och diskrimineringsgrunder. Metodstöd för en antirasistisk praktik är ett verktyg 
som integrerar jämlikhet i verksamheten kopplat till etnicitet och hudfärg, vilket har saknats tidigare i Sveri-
ge.

Vad hoppas du att besökarna tar med sig från seminariet?



– Vetskapen om att etnisk tillhörighet ska och kan behandlas likt andra diskrimineringsgrunder. Det vill säga 
att vi behöver ta det i beaktande när verksamhet beslutas, planeras och utvärderas .Nu finns en praktisk me-
tod för att göra det.

93. Jämlikhet och antirasism som praktisk metod
Tid: Fredag 18 november, 16:00 – 17:00 

Kultur på MR-dagarna
Under Mänskliga Rättighetsdagarna kommer du som besökare kunna ta del av flera olika kul-
turaktiviteter. Fotoutställning och teater är bara några av alla de aktiviteter som anordnas.

Fakk alla – om skjutningar och det dödliga våldet
Unga kvinnor har fått en allt mer framträdande roll i kriminella nätverk. Fryshuset har varnat för denna 
trend i flera år och efterlyst större förebyggande och uppföljande insatser. Kvällsprogrammet på MR-dagarna 
inleds med ett utdrag ur den bejublade uppsättningen »Fakk alla« som är ett samarbete mellan Unga Drama-
ten och Teater Fryshuset. 
 
Kunskapen om tjejer i kriminella nätverk är låg. Kunskapsglappet blir tydligt i det förebyggande arbetet, men 
det är också förödande för de tjejer som redan är inblandade. »Fakk alla« följer ett antal tjejer som lever i 
kriminalitet, hur hamnade de där? Och hur ser de på sin framtid?
 
Uppsättningen bygger på intervjuer med kvinnor från olika delar av Sverige som är, eller har varit livsstils-
kriminella. Här får vi en rå och naken inblick i kvinnornas liv och deras möjligheter att ändra livsstil. Upp-
sättningen kommer att följas upp med ett panelsamtal med bland andra Camila Salazar Atías, kriminolog, 
Fryshuset. 
 
Regi: Ulf Stenberg & Emil Rosén Adsten
46. Fakk alla – om skjutningar och det dödliga våldet
Tid: Torsdag 17 november, 18:00-19:30
Kongresshallen

Utställning: Killars röster
I foajén utanför Bryggaren på Conventum kan du besöka konstutställningen »Killars röster«. Utställningen 
består av fotografier och berättelser från unga killar och ger en fördjupad insikt i hur utsattheten för killar 
som lever inom hedersnorm kan se ut.

Du kommer även kunna ta del av podd-serien om Josef, en ung kille som står i ett vägval, den som han för-
väntas att gå eller en egen, okänd väg. Projektet i sin helhet lanseras i januari och då börjar även arbetet att nå 
unga killar och arbeta preventivt mot heders- och machonormer och dess konsekvenser på unga människors 
liv.

Under MR-dagarna har du som besökare möjlighet att ta del av utställningen innan den stora premiären. 
Avsändare är organisationen Kvinnors nätverk/Linnamottagningen och materialet är producerat av Amphi.



Årets konferencier – en ungdomscoach med enga-
gemang för trygghet och säkerhet
På ungdomsarenan Tegelbruket i Örebro är han ett välkänt ansikte. Där jobbar han som ungdoms-
coach med fokus på mänskliga rättigheter och för att få fler unga engagerade i demokratifrågor. 
Han är även en van föreläsare, som har inspirerat många med sitt engagemang.  
Möt årets konferencier för Mänskliga Rättighetsdagarna, Beston Kalefa.

Mänskliga rättigheter ligger Beston varmt om hjärtat och han är glad att vara en del av arrangemanget i Örebro. Hans förhoppningar när 
MR-dagarna kommer till hemstaden Örebro är stora. 

– Jag hoppas att vi kan få alla att känna sig välkomna till Örebro samtidigt som vi får visa, berätta och påminna både besökare och oss 
själva om hur fantastiskt mänskliga rättigheter kan vara och hur livsviktigt det är, fortsätter han.
 
Vem är då Beston Kalefa?

– Jag är barn till en krigare och en lärare som gav mig möjligheter. Jag är resultatet av avsaknaden av mänsk-
liga rättigheter men också de möjligheter de uppbringar när en får möjligheten praktisera rätten till sitt liv, 
säger Beston när han ombeds beskriva sig själv. 
Genom sitt jobb på den ideella föreningen och ungdomsarenan Tegelbruket, så kommer han dagligen i 
kontakt med ämnen som rör mänskliga rättigheter på ett eller annat sätt genom de olika verksamheter som 
bedrivs i lokalerna.
– Jag jobbar som ungdomscoach, med fokus på mänskliga rättigheter. Jag föreläser även och jobbar aktivt 
med ungdomar och unga vuxna som lever i en hederskontext. Många ungdomar känner inte till vilka rät-
tig-heter de har. 
 
Årets tema är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet  

på vilket sätt engagerar temat dig?

– Jag vet inte om jag kan med ord förmedla vad ämnet betyder för mig. Jag har vuxit upp i en miljö starkt 
präglad av heder och sett vad som utspelar sig i skuggorna. I mitt jobb möter jag dagligen ungdomar som inte 
känner sig trygga och säkra. Det kan vara ungdomar med olika bakgrund vars liv  präglas av olika typer av 
utmaningar: heder, droger, våld eller något annat som gör att de är i behov av stöd och hjälp. 

01. Invigning
Tid: Torsdag 17 november, 09:00-10:00
Kongresshallen

Annonser
Läs Ordfront magasin Om mänskliga rättigheter och annan rättvisa.
Ett år 490 kr
ordfront.se/bli-medlem/

ÖREBRO KOMMUN -  STOLT VÄRD!
Vi ses på MR-dagarna!
Örebro ska vara en plats för alla. Du som 
bor och vistas här ska känna dig trygg och välkommen, oavsett vem du än är. Lär dig mer och besök våra 
seminarium:
Trygghet och säkerhet ur ett psykologiskt perspektiv.
Torsdag 17/11, kl. 16-17
Vem är personen bakom våldet?
Fredag 18/11, kl. 14.30-15.30
Varmt välkommen!
orebro.se



Institutet för mänskliga rättigheter
Tyck till om mänskliga rättigheter i Sverige!
Hur ser du på situationen för de mänskliga rättigheterna i din vardag? 
Välkommen att delta i en öppen dialog tillsammans med Institutet för mänskliga rättigheter, Sveriges nya 
myndighet. 
Vi finns på plats under MR-dagarna för att lyssna in dina tankar och funderingar!
www.mrinstitutet.se

LÄNSSTYRELSERNA PÅ MR-DAGARNA
Välkommen till länsstyrelsernas seminarium Människorätten i kris?
Med erfarenheterna från en global pandemi och med nuvarande säkerhetspolitiska situation blir arbetet för 
att skydda mänskliga rättigheter i krissituationer än viktigare, även i Sverige. Vad kan det arbetet uppnå i 
praktiken och hur kommer vi dit?
Fredag 18 november kl 10.30-11.30 

Ett axplock av seminarier som arrangeras av länsstyrelser: 
Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter 
17 november kl 10.30-11.30 

Trygga samhällen och städer 
17 november kl 14.30-15.30 

Jämlikhet och antirasism som praktisk metod 
18 november kl 16.00-17.00

Enskilda Högskolan Stockholm
Välkommen till  EHS seminarium på MR-dagarna!
Om kvinnors rätt till trygghet och frihet från sexuellt våld
Medverkande: Johanna Ohlsson, Maria Bexelius, Emma Sundkvist, Zenobia Rizvi
Fredag 18 november kl 9.00-10.00
Arrangörer:  
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda

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

Enskilda Högskolan Stockholm
Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati 



AMNESTY PÅ MR-DAGARNA!
Vill du veta mer om hur transpersoners rättigheter kan stärkas, trygga och jämlika arbetsplatser, idrottsor-
ganisationernas ansvar för mänskliga rättigheter, rätten att protestera eller hur klimatkrisen hotar mänskliga 
rättigheter i Sverige – kom då och lyssna på våra intressanta samtal och föreläsningar.
VÅRA SEMINARIUM:
Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i Sverige?Panelsamtal: Torsdag 17 november kl. 13-14

Hur skapar vi mer trygga, inkluderande och jämlika organisationer?
Workshop: Torsdag 17 november kl. 13-14 

Migrantarbetare utnyttjas i samband med VM - vilket ansvar har idrottsorganisationerna för mänskliga rät-
tigheter?
Panelsamtal: Fredag 18 november kl. 13-14

Protect the protest - om rätten att fredligt protestera Miniseminarium: Fredag 18 november kl. 13-13:30

Hur kan transpersoners rätt till trygghet och säkerhet stärkas i Sverige?
Panelsamtal: Fredag 18 november kl. 14:30-15:30
Läs mer om våra programpunkter på www.amnesty.se/mrdagarna

Helsingborg stad
TRYGG STAD
Välkommen till Helsingborg stads seminarium och monter under MR-dagarna!
Seminarium Trygga stadsdelar 
18 nov kl. 10.30
Alla stadsdelar ska vara integrerade delar av staden både fysiskt, mentalt och socialt. Vi berättar om lärdomar 
och utmaningar i arbetet för att skapa trygghet genom fysisk planering, arbetsmarknadsinsatser, brottsföre-
byggande arbete, dialog och gemenskap.  
I vår monter kan du ta del av vårt arbete för lika möjligheter och mänskliga rättigheter i Helsingborg.
Vi ses väl också på MR-dagarna i Helsingborg 2023?

Samediggi och länsstyrelsen Stockholm
Grundutbildning i minoritetslagstiftningen
Lär dig om Sveriges nationella minoriteter i vår webbutbildning. Utbildningen är framtagen för tjänsteperso-
ner inom kommuner, regioner och myndigheter men är tillgänglig för alla att ta del av. 
Utbildningen är kostnadsfri och du hittar den på www.minoritetsutbildning.se
Läs mer på www.minoritet.se

Psst!
Besök vårt seminarium ”Minoritetsstress bla nd Sveriges nationella
mineter” Läs mer i programmet för  MR-dagarna. 



Schema torsdag 17 november
09.00–10.00
Kongresshallen. Invigning .Seminariet tolkas till teckenspråk

10.30–11.30
Kongresshallen. Who Said That Being a Feminist Peace Activist Would Ever Be Easy? Seminariet tolkas till teck-
enspråk. The seminar will be held in English.

Club 700. Minoritetsstress bland Sveriges nationella minoriteter, Seminariet tolkas till teckenspråk.

Studion.Tryggare på jobbet än hemma? Arbetets roll för våldsutsatta. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Handskmakaren. Hur säkrar vi elevers rätt till trygghet i skolan?

Bryggaren. Övervakad och (o)säker – integriteten som försvann.

Mältaren . Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter?  

Teatercaféet. Det villkorade civilsamhället. 

Tunnbindaren. Otillåten påverkan och tystnadskulturer.

Näbben. Religiösa aktörer – för hållbara samhällen.

Skomakaren. AI i staten – finns det en risk för diskriminering.Seminariet tolkas till teckenspråk.

Grundläggaren. Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet. Seminariet tolkas till teckenspråk.

11.30–13.00 Lunch

13.00–14.00
Kongresshallen. När kriget tar slut. Seminariet tolkas till teckenspråk

Club 700. Hijab eller inte Hijab - det är frågan.

Studion. Ekonomisk utsatthet påverkar barnets livschanser. Seminariet tolkas till teckenspråk

Handskmakaren. Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i Sverige? Seminariet tolkas till teckenspråk

Bryggaren. Ska man behöva känna sig rädd för att vittna? 

Mältaren.From Protocol to Power. The seminar will be held in English.

Teatercaféet. Så skapar unga trygga och säkra rum.

Tunnbindaren. Human rights defenders risking their lives.Seminariet tolkas till teckenspråk. The seminar will be 
held in English.

Näbben. Hur kan sektorsamverkan leda till att fler klarar skolan?

Skomakaren. Din hälsa, din rätt

Grundläggaren. Hur skapar vi mer trygga, inkluderande och jämlika organisationer?



14.30 - 15.30
Kongresshallen. Migrantarbetare utnyttjas i samband med VM. Seminariet tolkas till teckenspråk. 

Club 700. Politiska förslag mot grov brottslighet: är de förenliga med människorättsnormer?

Studion. Security and Central Asia: regional and global implications.The seminar will be held in English.

Handskmakaren. Barnbidrag och pensioner ger ökad trygghet och säkerhet. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Bryggaren. Ett liv i trygghet & säkerhet – möjligt i Afghanistan? Seminariet tolkas till teckenspråk.

Mältaren. Trygga samhällen och städer  

Teatercaféet. Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Tunnbindaren. Unga kvinnors våldsutsatthet. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Näbben. Hot och hat mot förtroendevalda – en demokratifråga.Seminariet tolkas till teckenspråk.

Skomakaren. Rätten till ett språk - genom folkbildningsinsatser. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Grundläggaren. Kreativa metoder för arbete med barn och unga.

16.00 - 17.00
Kongresshallen. Aktivismens roll för en rättvis värld. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Club 700. Det påstådda hotet från människor på flykt.

Studion. Från »Kulturell svimning« till aktiva åtgärder. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Handskmakaren. Muslim Ban. Seminariet tolkas till teckenspråk. The seminar will be held in English.

Bryggaren. Myndighetsgemensam vägledning ska skydda barn och unga från hedersrelaterad brottlighet

Mältaren. Samernas existentiella (o)trygghet.  

Teatercaféet. Including youth: the last hope for peace and security in the Maghreb region?The seminar will be 
held in English.

Tunnbindaren. Funkofobi - hat & hot mot personer med funktionsnedsättning. Seminariet tolkas till tecken-
språk.

Näbben. Trygghet och säkerhet ur ett psykologiskt perspektiv. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Skomakaren. När samhället sviker - placerade barns erfarenheter och rättigheter.

Grundläggaren. Shrinking space för muslimer i Sverige. Seminariet tolkas till teckenspråk.

18.00 - 19.30
Kongresshallen. Fakk alla – om skjutningarna och allt dödligt våld. Seminariet tolkas till teckenspråk.



Schema fredag 18 november

09.00 - 10.00 
Kongresshallen. Climat Change and Displacement. Seminariet tolkas till teckenspråk. The seminar will be 
held in English.

Studion. Från osäkert till till säkert - så utvecklar vi utsatta områden. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Handskmakaren. Tryggad demokrati?

Bryggaren. Om kvinnors rätt till trygghet och frihet från sexuellt våld. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Mältaren  Hur skapar vi ett tryggt och säkert liv för alla unga?

Teatercaféet. Pappa i fängelse, vem ser till mina rättigheter? Seminariet tolkas till teckenspråk.

Tunnbindaren. Att möta barn utan papper i Sverige

Näbben. Rätten att förstå och förstås

Skomakaren. AI och funktionsrätt - från otrygghet mot rättssäkerhet? Seminariet tolkas till teckenspråk.  
Seminariet skrivtolkas.

Grundläggaren. Hemlöshet ≠ trygghet och säkerhet.

10.30 - 11.30 
Kongresshallen. Är det en mänsklig rättighet att bränna koranen? Seminariet tolkas till teckenspråk. 

Club 700. Rätten till skydd – myterna kring flyktingskap . Seminariet tolkas till teckenspråk. 

Studion. Varför mår unga kvinnor så dåligt och vad kan vi göra åt det? Seminariet tolkas till teckenspråk. 

Handskmakaren. Diskriminering som har samband med religion – hur drabbas individen? Seminariet tolkas 
till teckenspråk. 

Bryggaren. Eliminating gender-based violence and femicides in a post-pandemic world. he seminar will be 
held in English.

Mältaren Människorätten i kris? Seminariet tolkas till teckenspråk. 

Teatercaféet.. Våld i nära relationer ska upphöra - men vet vi hur vi ska förebygga det? Seminariet tolkas till 
teckenspråk.

Tunnbindaren. Den globala utbildningskrisen – utmaningar och lösningar. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Näbben. Rätt att rösta – säkerhet och delaktighet i valet 2022

Skomakaren. Trygga stadsdelar. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Grundläggaren. Lika rättigheter och HBTQIA+ i skolan. Seminariet tolkas till teckenspråk.

11.30 - 13.00 Lunch



13.00-14.00
Kongresshallen. Tyck till om mänskliga rättigheter i Sverige. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Club 700. Arbetsplatsen som arena: krig, val och högerextremism. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Studion. Hållbar fred.

Handskmakaren. Otrygga blåljus - konsekvenser av rasprofilering för barn och unga. Seminariet tolkas till 
teckenspråk.

Bryggaren. Media and Gender in times of war. The seminar will be held in English.

Mältaren.  Asylrätten - vem får vara trygg och säker i Sverige?

Teatercaféet. . Låt oss tala om våld.Seminariet tolkas till teckenspråk.

Tunnbindaren. Våldsutsatta barns rätt till rehabilitering och utveckling.

Näbben. Hur kan religions-frihet skapa trygga samhällen?

Skomakaren. Konfliktoffers bidrag till den colombianska sanningskommissionen

Grundläggaren.Tillsammans förebygger vi våld bland unga

14.30-15.30
Kongresshallen. FN:s roll i en föränderlig värld.Seminariet tolkas till teckenspråk.

Club 700. Vem är personen bakom våldet? Seminariet tolkas till teckenspråk. Seminariet skrivtolkas.

Studion. Cirkusen – en tillflykt. Romska/resandeperspektiv på cirkus

Handskmakaren Hur kan transpersoners rätt till trygghet och säkerhet stärkas i Sverige? Seminariet tolkas 
till teckenspråk.

Bryggaren. Hur främjar vi starka mammor och trygga barn?

Mältaren. Antirasistiskt självförsvar

Teatercafet. Välfärdsteknik i äldreomsorgen: för vem?

Tunnbindaren.  Livet i den säkra hamnen . Seminariet tolkas till teckenspråk. Seminariet skrivtolkas.

Näbben. Fighting for human rights and media freedom after Myanmar’s 2021 coup. The seminar will be 
held in English.

Skomakaren. A fourth Nexus? How do we secure a Human Rights approach?The seminar will be held in 
English.

Grundläggaren.Det okända skapar ofta osäkerhet  – upplev Storytelling. Seminariet tolkas till teckenspråk.



16.00-17.00
Kongresshallen. Bistånd under press. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Club 700. Sexuella rättigheter under attack - vad kan vi göra?

Studion. Jämlikhet och antirasism som praktisk metod

Bryggaren. Framtiden bor hos oss. Seminariet tolkas till teckenspråk.

Mältaren. Banken och dina pengar

Tunnbindaren. Armbrytning med ondskan

Näbben. Journalistik till varje pris?

Skomakaren. Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet i offentlig sektors leveranskedjor. Seminariet tolkas till 
teckenspråk.

17.15-18.00
Kongresshallen.  Avslutning. Seminariet tolkas till teckenspråk.



Miniseminarier
Miniseminarierna är kortare program som arrangeras på de öppna  
scenerna som är kostnadsfria att besöka. Nedan hittar du ett urval av de seminarier som arrang-
eras på Lilla Scenen på plan 2, på sida 38 hittar du tips på seminarier på Globala Scenen. Det 
fullständiga programmet för Lilla Scenen hittar du på vår hemsida www.mrdagarna.se/program

Lilla scenen
Civilsamhället som trygghetsfrämjare och brottsförebyggare
I stort sett hela civilsamhället kan ses som trygghetsfrämjare och brottsförebyggare i någon form – lyssna till 
civilsamhällets trygghetsfrämjande nätverk! 
Medverkande: Helena Astvald, Örebro Föreningsråd
Arrangör: Örebro Föreningsråd
Tid: Torsdag 17 november, 11:00-11:30

Om det var du: Rasism och diskriminering i skolan
Vad vet vi om rasism och diskriminering i skolan och hur det upplevs? Representanter från Fredens Hus sam-
talar med forskare kring vad vi vet.
Medverkande: Jesper Magnusson, Fredens hus 
Arrangör: CRS, CEMFOR och IfU Uppsala universitet; Fredens Hus 
Tid: Torsdag 17 november, 12:00-12:30

En skola för alla?
Hur ser utbildningssituationen ut för barn och elever med funktionsnedsättning och vilka utmaningar finns 
för att säkerställa en god och trygg utbildning för alla? 
Medverkande: Pia Persson, Karina Johansson och Karin Fröding, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tid: Torsdag 17 november, 16:00-16:30

Att tända lågan
Boris René, fotbollsspelaren och artisten, som själv är uppvuxen i Vivalla, tar med sig ett gäng ungdomar 
för att prata och sjunga om hur musiken kan bygga broar och tända framtidshopp och våga drömma om ett 
annat liv än ett liv i utanförskap.  
Medverkande: Boris René
Arrangör: Örebro kommun
Tid: Fredag 18 november, 11:00-11:30

Unga i en papperslös situation – Vi är också människor!
Unga i en papperslös situation befinner sig i stor utsatthet. Hur kan vi arbeta för att de ska få sina rättigheter 
tillgodosedda och en ökad trygghet?
Medverkande: Rebecca Fredriksson och Sofie Arvidson, Stockholms Stadsmission
Arrangör: Stockholms Stadsmission
Tid: Fredag 18 november, 11:30-12:00



Annonser

Uppsala universitet

Mänskliuga rättigheter
Uppsala universitet utbildar offentlig  förvaltning i de mänskliga rättigheterna
För mer information om utbildningsutbudet www.mr-forum.se
www.teol.uu.se/utbildning/mr

Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen

Behöver du stöd och  inspiration i ditt arbete med våldsutsatta kvinnor?
Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen har tagit fram en webbkurs om mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer.  
Kunskap om våld
Kursen vänder sig till personal som i sitt yrke kan komma att möta våldsutsatta och deras barn. Att ha kunskaper 
om våldet är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande.
I webbkursen får du en introduktion till ämnet genom text, bilder, fi lmer och interaktioner.
Öppen för alla
Kursen är kostnadsfri och öppen för alla. Den ger grundläggande kunskap om våld och om samhällets ansvar. 
Fakta varvas med fi lmade inslag med experter och yrkesverksamma från hela landet.
Gruppspår för arbetsplatsen
Du kan gå kursen enskilt eller i grupp. Allt som behövs är en dator eller en mobil och en internetuppkoppling
Läs mer på: www.webbkursomvald.se.
NCK vid Uppsala universitet har i uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld 
i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Akademikerförbundet SSR
Vi tar kampen för alla människors lika värde
Akademikerförbundet SSR står upp för alla människors lika värde och lika rätt.
Vi lovar att vi alltid kommer kämpa mot alla inskränkningar av såväl mänskliga som fackliga rättigheter var och 
när de än dyker upp.
Vi kommer alltid ta ställning för ett 
öppet Sverige, byggt på mångfald,  
demokrati och jämlikhet.
Akademikerförbundet SSR
PS. Har du också högskoleutbildning inom det samhällsvetenskapliga fältet? Varmt välkommen som medlem på 
akademssr.se

Föreningen Ordfront
MISSA INTE FÖRENINGEN ORDFRONTS  SEMINARIER PÅ MR-DAGARNA
ÖVERVAKAD OCH OSÄKER – INTEGRITETEN SOM FÖRSVANN
Torsdag 17 november 2022 10:30 - 11:30 Talare: Anna Wiegenmark, Janne Flyghed

DET PÅSTÅDDA HOTET FRÅN MÄNNISKOR I FLYKT
Torsdag 17 november 2022 16:00 - 17:00 
Talare: Mattias Gardell, professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet och Sara Mardini, migrantaktivist 
som riskerar flera år i fängelse för att ha räddat  människor från att drunkna i Medelhavet. 
ARMBRYTNING MED ONDSKAN
Fredag  18 november 2022 16:00-17:00 
Talare: Staffan de Mistura.
BANKEN OCH DINA PENGAR
Fredag 18 november 2022 16:00-17:00 
Talare: Petter Bolme



Få koll på diskrimineringsgrunderna!

I den svenska lagen finns det sju diskrimineringsgrunder, kön, könsöverskrivande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning och ålder. Att bli diskriminerad innebär, förenklat, att någon kränks eller missgynnas på någon 
av dessa grunder. Under Mänskliga Rättighetsdagarna har Sveriges antidiskrimineringsbyråer ett 
gemensamt programspår som behandlar de sju olika diskrimineringsgrunderna. Carl Alexander 
Lindman arbetar som verksamhetsansvarig jurist på Diskrimineringsbyrån Gävleborg.

Vad är antidiskrimineringsbyråernas uppgift?
– Sveriges antidiskrimineringsbyråer finns över nästan hela landet, och arbetar alla med verksamhet som 
förebygger och motverkar diskriminering. För närvarande finns byråer i alla län utom Jämtland, Västernorr-
land, Gotland och Jönköping. Vi byråer arbetar efter en förordning som säger att vi får ett statligt bidrag för att 
arbeta mot diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen. Utöver avgiftsfri information och rådgivning 
till enskilda arbetar vi byråer även med utbildning och opinionsbildning, och samarbetar gärna med andra 
inom civilsamhället.

Om en person upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, hur går denne tillväga?
– Byråerna har olika geografiska upptagningsområden, så en person som upplever sig diskriminerad är väl-
kommen att kontakta den byrå som arbetar där den enskilde bor. Vi lotsar annars vidare, så att kontakt sker 
med rätt byrå. Där handläggs ärenden oftast av en ärendehandläggande jurist, som tar reda på mer vad som 
hänt, när och var och gör en bedömning av om diskriminering har skett. Utifrån vad den enskilde, klienten, be-
rättar kan byrån sedan föreslå åtgärd som till exempel medling eller liknande. Bedöms en diskriminering inte 
ha skett hjälper vi byråer till och hänvisar vidare till rätt instans så att den enskilde får adekvat hjälp. Vi byråer 
har tystnadslöfte, dvs inget som berättas för oss, förs vidare utan klientens medgivande. Totalt sett har vi byråer 
omkring 1500 enskilda ärenden per år i handläggning, och är därför en viktig kraft för att bistå den enskilde i 
att ta tillvara sina rättigheter.

Möt Sveriges antidiskrimineringsbyråer i monter 53.
12. Koll på lagen, vardagsjuridik för ungas trygghet
Tid: Torsdag 17 november, 10:30 - 11:30

30. Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken
Tid: Torsdag 17 november, 14:30 - 15:30

45. Shrinking space för muslimer i Sverige
Tid: Torsdag 17 november, 16:00 - 17:00

Bostadsdiskriminering ur bostadsaktörers perspektiv
Tid: Fredag 18 november, 09:00-09:30 
Lilla scen

68.Lika rättigheter och HBTQIA+ i skolan
Tid: Fredag 18 november, 10:30 - 11:30

72. Otrygga blåljus – konsekvenser av rasprofilering för barn och unga
Tid: Fredag 18 november, 13:00 - 14:00
Åldersdiskrimineringen som hälsohot:  
vad kan vi göra för att förebygga?
Tid: Fredag 18 november, 14:30-15:00 
Lilla scen



Välkommen till en mötesplats som främjar fred!

Välkommen att besöka Fredstorget - en mötesplats för ökad kunskap och erfarenhetsutbyten i 
fredsfrämjande och konfliktförebyggande frågor. Här har du möjligheten att nätverka, delta i ming-
el samt träffa organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, fred och säkerhet. 
Här har vi samlat tips på vad som händer på Fredstorget under dagarna. 
Du finner Fredstorget på plan 1 Conventum kongress.

Aktivistpyssel & karriärrådgivning med Globalportalen

Drömmer du om att jobba med mänskliga rättigheter? Vill du ha tips på vilka tjänster som finns och hur du 
gör för att få det första jobbet? Eller vill du bli volontär men har inte vågat ta steget? Kom och gör ett aktivis-
tarmband och prata med Globalportalen om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor!

Globalportalen är en digital plattform med karriärtips och nyheter om hur det är att jobba i bistånds-
branschen och ideella sektorn. I vår platsbank samlar vi lediga jobb, praktikplatser och volontäruppdrag från 
svenska civilsamhällesorganisationer.

Aktivistpyssel och karriärrådgivning 
Monter 82 plan 1

Bygg ditt rättighetstorn!
De mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor har rätt att leva ett värdigt liv i frihet, trygghet och 
säkerhet. Men vad innebär trygghet och säkerhet för dig?
Årets tema »Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet« illustreras av ett torn byggt av klossar som alla repre-
senterar några av de olika faktorer som tillsammans behövs för att skapa ett samhälle där alla kan känna sig 
trygga och säkra. Vad händer när vissa klossar tas bort? Och vilka rättigheter saknas för att bygga ett ännu 
stabilare torn?

På Fredstorget på plan 1 kan du bygga upp rättighetstornet så som du tycker att det borde se ut!

Nätverks- och karriärsmingel!
Vill du studera eller jobba med mänskliga rättigheter i framtiden? Välkommen på nätverks- och karri-
ärsmingel på Fredstorget! På plats finns Volontärbyrån och Globalportalen som kommer att berätta om vad 
du kan studera, engagera dig i och jobba med. Ta möjligheten att knyta nya kontakter och träffa andra som 
brinner för mänskliga rättigheter.

Nätverks- och karriärsmingel 
Tid: Torsdag 17 november, 17:00 – 18:00
Fredstorget, plan 1



Globala scenen  
– för dig som brinner för globala frågor!
I anslutning till Fredstorget på plan 1 hittar du Globala Scenen. Här kan du som är intresserad 
av globala MR-frågor ta del av ett digert program med massor av intressanta gäster. Nedan 
hittar du ett urval ur programmet. Det fullständiga programmet för Globala Scenen hittar du på 
vår hemsida www.mrdagarna.se/program

Globala scenen
Ickevåld som konstruktiv samhällskraft
Hur uppnår vi ett tryggare samhälle? Ett svar är att medmänskliga samhällen byggs utan våld. Men vilka är 
egentligen ickevåldets konkreta lösningar?
Medverkande: KG Hammar, tidigare ärkebiskop Svenska kyrkan, Anna Ardin, Centrum för civilsamhälles-
forskning. 
Moderator: Niklas Persson, statsvetare, kommunsekreterare
Arrangörer: Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda
Tid: Torsdag 17 november, 14:30-15:00

Ungas roll i utvecklingssamarbetet
KFUM Sverige har granskat ungas delaktighet i svenskt bistånd och kartlagt hur unga benämns och inklu-
deras i Sveriges biståndsstrategier och i implementeringen av utvecklingssamarbetet. 
Arrangör: KFUM Sverige
Tid: Fredag 18 november, 10:00-10:30

Kvinnors deltagande i Jemens fredsprocesser
Operation 1325 jobbar med lokala organisationer i Jemen för att främja kvinnors deltagande i en möjlig 
fredsprocess.
Arrangör: Operation 1325
Tid: Fredag 18 november, 10:30-11:00

Får flyktingar tillgång till sociala trygghetssystem?
Tvångsförflyttade människor blir tryggare om de får bättre tillgång till sociala trygghetssystem, men i vilken 
mån får dagens flyktingar det?  
Medverkande: Lisa Hjelm och Mats Hårsmar,  
Expertgruppen för biståndsanalys
Arrangör: Expertgruppen för biståndsanalys
Tid: Fredag 18 november, 11:00-11:30

Youth defending human rights in the world’s longest occupations 
Occupation: Is it possible to build sustainable societies? What are prospects for the youth? Young Palestini-
ans and Sahrawis share their visions.
Organizer: Emmaus Stockholm
Tid: Fredag 18 november, 15.:00-15:30 



MR-dagarna på conventum
Utställare plan 2
Monternummer 56 Afrikagrupperna 
Monternummer 24 Akademikerförbundet SSR
Monternummer 69 Amazon Watch Sverige
Monternummer 49 Arvsfonden
Monternummer 10 Barnrättskonsulterna
Monternummer 34 Brottsofferjouren Sverige
Monternummer 21 Brottsoffermyndigheten
Monternummer 11 Bufff Örebro
Monternummer 03 Centrum för rättvisa
Monternummer 29 Civil Rights Defenders
Monternummer 58 Diakonia
Monternummer 47 Diskrimineringsombudsmannen 
Monternummer 44 Emmaus Stockholm
Monternummer 45 Erikshjälpen
Monternummer 70 Fair Action
Monternummer 59 Fonden för mänskliga rättigheter
Monternummer 23 Funktionsrätt Sverige
Monternummer 42 Föreningen Ordfront
Monternummer 41 Göteborgs universitet 
Monternummer 18 Helsingborgs stad
Monternummer 04 Hjo folkhögskola
Monternummer 63 Human Rights Watch
Monternummer 40 Ibn Rushd Studieförbund
Monternummer 14 Independent Living Institute
Monternummer 65 Individuell Människohjälp
Monternummer 50 Institutet för mänskliga rättigheter
Monternummer 48 Kammarkollegiet
Monternummer 35 Kultur och Kvalitet KoK
Monternummer 27 Läkarmissionen
Monternummer 20 Länsstyrelsen i Stockholms län
Monternummer 46 Länsstyrelserna
Monternummer 05 Medborgarskolan
Monternummer 51 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-frågor, MUCF
Monternummer 08 Novahuset
Monternummer 09 nxtME
Monternummer 71 OSSE-Nätverket
Monternummer 73 Palestinagrupperna i Sverige
Monternummer 15 Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet
Monternummer 30 RFSU
Monternummer 06 Rikskriscentrum
Monternummer 25 Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige
Monternummer 68 Rädda Barnen
Monternummer 54 Rädda Barnen Välfärd
Monternummer 39 Sensus studieförbund
Monternummer 67 SOS Barnbyar / Stöd vid familjeåterförening AMIF
Monternummer 55 Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Monternummer 33 Studieförbundet Bilda
Monternummer 72 Svenska Afghanistankommittén
Monternummer 66 Svenska FN-förbundet
Monternummer 02 Svenska Röda Korset



Monternummer 60 Svenska sektionen av Amnesty International
Monternummer 53 Sveriges antidiskrimineringsbyråer
Monternummer 13 Sveriges Dövas Riksförbund
Monternummer 19 Sveriges Kommuner och Regioner
Monternummer 28 SWEDO - The Swedish Development Aid Organization
Monternummer 61 Tidningen Global
Monternummer 12 Transföreningen FPES

Bokbord. Här kan du träffa mindre civilsamhällesorganisationer, främst med lokal anknytning. Olika utställa-
re på plats under dagarna!

Plan 2 Fredstorg5

Bokbord 80 Clowner utan gränser
Bokbord 78 Ekumeniska följeslagarprogrammet
Bokbord 81 Föreningen för Utvecklingsfrågor
Bokbord 82 Globalportalen
Bokbord 75 Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
Bokbord 79 KFUM Sverige
Bokbord 77 Kristna Fredsrörelsen
Bokbord 76 Operation 1325
Bokbord 74 Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen 7 Trossamfundet Svenska kyrkan
Bokbord 64 UNHCR, FN:s flyktingorgan



Hallå där …
Cecilia Ramqvist, Demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner!
Temat för MR-dagarna i Örebro är Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet vad betyder temat för er på SKR?

– Vårt arbete handlar om att stötta alla Sveriges kommuner och regioner i att bygga ett samhälle som är 
tryggt och säkert för alla. Våra medlemmars kärnverksamheter handlar i allra högsta grad om trygghet och 
säkerhet – om att alla ska ha tillgång till trygg sjukvård, omsorg, utbildning och så vidare. Välfärden ska inte 
bara finnas på plats, den ska också organiseras på ett sätt som är tillgängligt, tryggt och jämlikt. 
SKR:s seminarier behandlar mer specifika säkerhetsfrågor: hur vi genomför säkra val; hur vi säkerställer att 
förtroendevalda kan verka i sina uppdrag; och hur vi motverkar korruption i samhället. 

Ni arrangerar i år fyra seminarier bland dessa hittar vi Hot och hat mot förtroendevalda – en säkerhetsfråga. Varför har ni valt just 

det ämnet? 

– Frågan om hot och hat mot förtroendevalda är en viktig demokratifråga; att var och en kan verka på lika 
villkor i politiska förtroendeuppdrag är rentav en förutsättning för vår representativa demokrati. En förtroen-
devald ska inte, på grund av sitt uppdrag, behöva oroa sig över att de själva eller deras närstående ska utsättas 
för hot och hat. Idag är risken att utsättas betydligt större för förtroendevalda som är unga och/eller kvinnor. 
Det är oacceptabelt att de som är valda som medborgarnas representanter ska utsättas för hot och hat. Alla 
förtroendevalda ska oavsett bakgrund kunna vara trygga och säkra i sitt uppdrag.

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

– Genom berättelser från förtroendevalda vet vi att hot och hat förekommer i större utsträckning i sociala 
medier och digitala miljöer. För att det demokratiska samtalet ska vara öppet, transparant och möjliggöra ett 
konstruktivt medskapande behöver vi alla ta ett gemensamt ansvar för samtalsklimatet. Ett sätt att göra det 
kan vara att säga ifrån när samtalet kommer att handla om enskilda personer snarare än den sakfråga som 
diskuteras. Vi ska alla kunna delta i det demokratiska samtalet med olika åsikter och argument, men det får 
aldrig övergå i rena personangrepp.

 09. Otillåten påverkan och tystnadskulturer
Tid: Torsdag 17 november, 10:30 - 11:30

32. Hot och hat mot förtroendevalda – en demokratifråga
Tid: Torsdag 17 november, 14:30 - 15:30

66.  Rätt att rösta  – säkerhet och delaktighet i valet 2022
Tid: Fredag 18 november, 10:30 - 11:30

100.  Rätt till ett liv i trygghet och  säkerhet i offentlig sektors leveranskedjor
Tid: Fredag 18 november, 16:00 - 17:00 52

Staffan de Mistura: FN:s roll i en föränderlig värld
Mänskliga Rättighetsdagarna arrangerar tillsammans med Föreningen Ordfront ett seminarium och ett bok-
samtal med diplomaten Staffan de Mistura. De Mistura har jobbat inom FN i fyra årtionden, under den tiden 
har han haft några av världens svåraste medlaruppdrag däribland har han varit sändebud i Irak, Afghanistan 
och Kosovo. 

Nyligen släpptes boken Armbrytning med ondskan, som skildrar de Misturas liv som internationell medlare 
och krishanterare. Boken ger en inblick i möten med några av världens mest omtalade ledare. I seminariet 
»FN:s roll i en föränderlig värld« kommer FN:s framtid att diskuteras, bland annat  ställs frågorna»hur starkt 
kan FN stå sig när allt fler medlemsstater utvecklas mot autokratier?« och »vilken relevans kommer FN att ha 
i framtiden?«.
80. FN:s roll i en föränderlig värld
Tid: Fredag 18 november, 14:30-15:30

98.  Armbrytning med Ondskan
Tid: Fredag 18 november, 16:00-17:00



Rättighetsbaserade lösningar för tvångsförflyttade
Klimatförändringarna påverkar människor på flera olika sätt. En av konsekvenserna i de mest drabbade områ-
dena är tvångsförflyttning på grund av förhöjda havsnivåer, torka, översvämningar och matosäkerhet.
Scott Leckie är människorättsadvokat och en av världens ledande experter på sociala- och ekonomiska rättig-
hetsfrågor, landrättigheter, klimatförändringar och tvångsförflyttning. Leckie är även grundare av organisa-
tionen Displacement Solutions som arbetar med att hjälpa människor som har tvingats på flykt på grund av 
konflikt eller klimatförändringar. 
Under Mänskliga Rättighetsdagarna kan du höra Leckie i seminariet »Klimat och säkerhet«. 

47. Climate Change and Displacement
Tid: Fredag 18 november, 09:00-10:00

»Nya perspektiv och skratt utlovas«
Under Mänskliga Rättighetsdagarna kan du som besökare ta del av en rad olika workshops i 
Grundläggaren på plan 2 på Conventum Konferens. Karin Tennemar arbetar som kommunikatör på 
Clowner utan Gränser som är en av organisationerna som kommer att arrangerar workshop.

Vad arbetar Clowner utan Gränser med? 

– Vi är en ideell organisation som arbetar med barn runt om i hela världen och i Sverige som på olika sätt lever 
i utsatthet. Våra artister är clowner, cirkusartister, musiker och pedagoger som spelar föreställningar och bjuder 
in till cirkus- och lekaktiviteter för att stärka barnens psykosociala hälsa. Vi väcker hoppet där det riskerar att 
slockna och vet att skratt kan förändra världen. Vi utbildar också personal och volontärer från andra organisa-
tioner och professioner i hur de kan arbeta kreativt i svåra kontexter och i möten med barn – allt för att främja 
lek och stärka barns rättigheter.
 
Vad kommer besökarna få lära sig i er workshop?

– Clowner utan Gränser har under lång tid utbildat människor som möter barn och unga, antingen i sitt yrke 
eller ideella engagemang, i våra kreativa metoder. I vår workshop på MR-dagarna kommer deltagarna få ett 
smakprov på detta och få nya tankar, verktyg och inspiration på hur de kan få in mer glädje och lek i sitt arbete. 
Det är viktigt både för sin egen lust men självklart också för att stärka barnens välmående och rättigheter. Nya 
perspektiv och skratt utlovas!

34. Kreativa metoder för arbete med barn och unga
Tid: Torsdag 17 november, 14:30 – 15:30
Se alla workshops på www.mrdagarna.se/program, sök på »workshop«.



Tillgänglighet

Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuer-
ligt 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. Om hörslingan inte fungerar kan du kontakta de som arbetar 
som rumsvärdar. 

Är programmet tillgängligt för mig med behov av tolkning till teckenspråk?
En stor del av seminarierna på MR-dagarna teckenspråktolkas. Dessa finns utmärkta i schemalistan i pro-
gramtidningen och på vår webb. Programmet tolkas genomgående till svenskt teckenspråk.

Är programmet tillgängligt för mig med behov av skrivtolkning?
Vissa seminarier på MR-dagarna skriv-tolkas. Dessa finns utmärkta i schemat och på vår webb.

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 informationsdisken. Vill du ta del av programmet i punktskrift tidiga-
re 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 kostbehov?
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



Information
TID OCH PLATS 
Mänskliga Rättighetsdagarna genomförs torsdag till fredag 17-18 november på Conventum i Örebro. 
Registreringen öppnar:
Torsdag 17 november: 08.00
Fredag 18 november: 08.30
Program:
Torsdag 17 november: 09:00-19:30
Fredag 18 november: 09:00-18:00
Utställningsytan:
Torsdag 17 november: 09:00-18:00
Fredag 18 november: 09:00-17:00
Adress: Fabriksgatan 17-19, Örebro

ANMÄLAN
Läs mer om deltagaravgifter och boka din biljett på www.mrdagarna.se
Observera att biljetter inte ger någon garanterad plats på seminarier. Var ute i god tid och ha gärna ett andra-
handsalternativ!
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 43 och mrdagarna.se för mer information.

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

HUVUDARRANGÖRER
Föreningen Ordfront, Afrikagrupperna, Amnesty Sverige, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för 
mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, 
Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.
LOKAL ARBETSGRUPP 
Örebro kommun, Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet, Örebro Rättighetscenter, 
Örebro Föreningsråd, Ibn Rushd studieförbund, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.

I SAMARBETE MED 
Diskrimineringsombudsmannen, Sveriges kommuner och regioner, Länsstyrelserna, Institutet för mänskliga 
rättigheter, Sveriges antidiskrimineringsbyråer, Uppsala universitet och Nationellt centrum för kvinnofrid.

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 Re-
geringskansliet. Ansvaret för innehållet är programarrangörernas och Mänskliga Rättighetsdagarnas kansli. 
ORGANISATION 
Föreningen Ordfront är huvudman för Mänskliga Rättighetsdagarna och arbetsgivare för MR-dagarnas kans-
li. 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 
Andréa Hamdan, kommunikatör 
andrea.hamdan@mrdagarna.se 
Kimia Eghtesadi, projektkoordinator
kimia.eghtesadi@mrdagarna.se
Pernilla Dure, formgivare 
pernilla.dure@ordfront.se
Anna Wigenmark, generalsekreterare 
Föreningen Ordfront 
anna.wigenmark@ordfront.se 
REDAKTIONELLA TEXTER
Andréa Hamdan
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	Avslutning

	»Stay feminist.  Stay courious.  Stay active.«
	Cynthia Enloe är forskningsprofessor vid institutionen för internationell utveckling, samhälle och miljö, och kopplad till kvinno- och genusstudier samt statsvetenskap, vid Clark University i Massachusetts, USA. Enloe är bland annat känd för sitt arbete m

	Aktivism är svaret i en osäker tid
	Under MR-dagarna arrangerar Afrikagrupperna ett seminarium om hur aktivism kan främja mänskliga rättigheter. Medverkar gör bland annat Parul Sharma, människorättsjurist och ordförande på Amnesty Sverige.

	Hallå där … 
	Adrian Engman, chef för DO:s rättsenhet, och Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet, som håller i ett av DO:s seminarier: »Så jobbar DO för individens upprättelse«.

	Det kan aldrig finnas någon världsmästare i mänskliga rättigheter
	Mänskliga Rättighetsdagarna välkomnar Institutet för Mänskliga Rättigheter som ny samarbetspartner. Anders Kompass, vikarierande direktör på institutet, hoppas kunna föra en nära dialog med civilsamhället och andra som jobbar med rättighetsfrågor.

	Analysverktyg med utgågspunkt i antirasism och jämlikhet
	Jämlikhet och antirasism som praktisk metod handlar det om när Länsstyrelsen i Stockholms län arrangerar program på Mänskliga Rättighetsdagarna. Föreläser gör Kitimbwa Sabuni, nationell samordnare på länsstyrelsernas uppdrag mot rasism i arbetslivet.

	Kultur på MR-dagarna
	Under Mänskliga Rättighetsdagarna kommer du som besökare kunna ta del av flera olika kulturaktiviteter. Fotoutställning och teater är bara några av alla de aktiviteter som anordnas.
	Utställning: Killars röster


	Årets konferencier – en ungdomscoach med engagemang för trygghet och säkerhet
	På ungdomsarenan Tegelbruket i Örebro är han ett välkänt ansikte. Där jobbar han som ungdomscoach med fokus på mänskliga rättigheter och för att få fler unga engagerade i demokratifrågor. Han är även en van föreläsare, som har inspirerat många med sitt en

	Annonser
	Läs Ordfront magasin Om mänskliga rättigheter och annan rättvisa.
	ÖREBRO KOMMUN -  STOLT VÄRD!
	Institutet för mänskliga rättigheter
	LÄNSSTYRELSERNA PÅ MR-DAGARNA
	Enskilda Högskolan Stockholm
	AMNESTY PÅ MR-DAGARNA!
	Helsingborg stad
	Samediggi och länsstyrelsen Stockholm

	Schema torsdag 17 november
	09.00–10.00
	10.30–11.30
	11.30–13.00 Lunch
	13.00–14.00
	14.30 - 15.30
	16.00 - 17.00
	18.00 - 19.30

	Schema fredag 18 november
	Miniseminarier
	Miniseminarierna är kortare program som arrangeras på de öppna 
scenerna som är kostnadsfria att besöka. Nedan hittar du ett urval av de seminarier som arrangeras på Lilla Scenen på plan 2, på sida 38 hittar du tips på seminarier på Globala Scenen. Det fu
	Lilla scenen

	Annonser
	Uppsala universitet
	Länsstyrelserna, Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen
	Akademikerförbundet SSR
	Föreningen Ordfront

	Få koll på diskrimineringsgrunderna!
	I den svenska lagen finns det sju diskrimineringsgrunder, kön, könsöverskrivande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Att bli diskriminerad innebär, förenklat

	Välkommen till en mötesplats som främjar fred!
	Välkommen att besöka Fredstorget - en mötesplats för ökad kunskap och erfarenhetsutbyten i fredsfrämjande och konfliktförebyggande frågor. Här har du möjligheten att nätverka, delta i mingel samt träffa organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter
	Aktivistpyssel & karriärrådgivning med Globalportalen
	Bygg ditt rättighetstorn!
	Nätverks- och karriärsmingel!


	Globala scenen 
– för dig som brinner för globala frågor!
	I anslutning till Fredstorget på plan 1 hittar du Globala Scenen. Här kan du som är intresserad av globala MR-frågor ta del av ett digert program med massor av intressanta gäster. Nedan hittar du ett urval ur programmet. Det fullständiga programmet för Gl
	Globala scenen
	Utställare plan 2

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

	Staffan de Mistura: FN:s roll i en föränderlig värld
	Rättighetsbaserade lösningar för tvångsförflyttade
	»Nya perspektiv och skratt utlovas«
	Under Mänskliga Rättighetsdagarna kan du som besökare ta del av en rad olika workshops i Grundläggaren på plan 2 på Conventum Konferens. Karin Tennemar arbetar som kommunikatör på Clowner utan Gränser som är en av organisationerna som kommer att arrangera

	Tillgänglighet
	Mänskliga Rättighetsdagarna strävar efter att vara en tillgänglig konferens och arbetar kontinuerligt för att nå detta mål. Här har vi försökt att svara på de vanligaste frågorna. 
	Finns hörslinga i alla lokaler?
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