
 

 

Mänskliga Rättighetsdagarna söker fler huvudarrangörer! 

Vill er organisation vara med och arrangera och påverka utformningen av nordens största 
mötesplats och samverkansprojekt för mänskliga rättigheter? Vill er organisation knyta värdefulla 
kontakter med organisationer och aktörer som arbetar för och med mänskliga rättigheter? 
Mänskliga Rättighetsdagarna utvecklas och söker nu nya organisationer som vill ingå i 
arrangörsgruppen!  

Vad vi erbjuder Er 

Som huvudarrangör får er organisation: 
 Möjligheten att vara en värdefull och viktig avsändare för nordens största samverkansprojekt 

för mänskliga rättigheter. 
 Delta i beslut kring innehåll och strategiska frågor för MR-dagarna, däribland tema, talare, 

värdstäder och riktlinjer för programarrangörer och utställare.  
 Möjlighet att sitta med i MR-dagarnas programråd som årligen väljer ut vilka inkomna 

programförslag som får vara med I programmet. 
 Tillgång till ett ypperligt nätverk och möjlighet till nya samarbeten. 
 Marknadsföring i programtidning, andra trycksaker samt via hemsida och sociala medier. 
 Arrangera egna seminarier samt presentera er organisation och verksamhet vid en monter i 

utställarhallen. 
 Rabatter på annonser i programtidning och biljetter, inbjudan till mingel med mer. 

  

Kriterier 

För att vara aktuell som huvudarrangör för Mänskliga Rättighetsdagarna krävs att följande kriterier 
uppfylls: 

 Ni är en organisation inom civilsamhället eller ett lärosäte.  
 Ni har ett tydligt mänskliga rättighetsperspektiv i era stadgar och/eller i er verksamhet och 

ställer er bakom MR-dagarnas riktlinjer för medverkande organisationer (se bilaga). 
 Ni har ekonomiska förutsättningar att förbinda er att betala 50 000 kronor (momsfritt) 

årligen för att vara med som arrangörsorganisation. 
 Ett inträde innebär för er organisation en målsättning om ett långsiktigt engagemang som 

arrangörsorganisation. Avtalet är löpande.  
 Att er organisation har möjlighet att aktivt delta i planeringen av Mänskliga 

Rättighetsdagarna. Detta innebär att er organisation avsätter tid för en eller flera personer 
som ska kunna förbereda och medverka vid arrangörsgruppsmötena (cirka två heldagar och 
fyra halvdagar per år), medverka i kommunikationsinsatser, planera eget program och 
monter etc.  

 Att er organisation har möjlighet att aktivt marknadsföra Mänskliga Rättighetsdagarna 
genom era olika kanaler. Arrangörsgruppen har ett gemensamt ansvar att se till att 



 

 

Mänskliga Rättighetsdagarna kommer upp i ett tillfredställande deltagarantal och varje 
arrangör åtar sig att inom ramen för sin egen organisation att uppmuntra organisationens 
egna anställda eller medlemmar att delta i arrangemanget. 

 

Ansökan 

Om er organisation uppfyller ovan kriterier är ni varmt välkomna att skicka en ansökan om att bli en 
av Mänskliga Rättighetsdagarna huvudarrangörer. Er ansökan ska innehålla en förklaring/motivation 
kring varför ni vill bli arrangörsorganisation (högst en A4) samt kontaktuppgifter. Beslut om inträde 
fattas av nuvarande huvudarrangörer.  
Ansökan skickas till malin.slatis@mrdagarna.se. Ansökningar tas emot löpande.  

Referenser och frågor 

Vill ni veta mer om vad det innebär att vara en av arrangörerna till Mänskliga Rättighetsdagarna? 
Representanter från nuvarande arrangörsgrupp kan svara på frågor och berättar gärna om sina 
erfarenheter, om vilket mervärde uppdraget innebär för deras organisationer och varför de har valt 
att vara en del av Mänskliga Rättighetsdagarna. Kontakta oss på kansliet så förmedlar vi 
kontaktuppgifter. 

Har ni praktiska frågor eller andra funderingar, tveka inte att höra av er. 

  

Kontakt 

Malin Slätis, projektledare  
E-post: malin.slatis@mrdagarna.se  
Telefon: 072-050 42 52  

 

Kort om Mänskliga Rättighetsdagarna 

Mänskliga Rättighetsdagarna är nordens största forum för praktiker, forskare, myndigheter, 

studenter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga 

rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och lyfta dem 

högre upp på den politiska dagordningen. Sedan år 2000 har vi varit nordens främsta arena för 

samtal, debatt och kompetensutveckling med fokus på mänskliga rättigheter. MR-dagarna lockar 

varje år 2000-4000 deltagare och intresset att stå som värdstad för konferensen är stort.   

Nuvarande huvudarrangörer  

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett samarbetsprojekt mellan ett tiotal civilsamhällesorganisationer och 
akademiska institut där Föreningen Ordfront är ekonomisk och juridisk värd.  Se 
https://www.mrdagarna.se/om-oss/organisation/ för uppdaterad information om årets 
huvudarrangörer.  
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