Minnesanteckningar stormöte 3 april 2018
Närvarande: SRF, Örebro kommun, Örebro kommun – Servicecenter, Kurdiska Demokratiska
Samhällscentret, RFSL Örebro, Gay Power club2, Örebro Rättighetscenter, Örebro pastorat
Nicolai församling, Örebro Föreningsråd

•

Presentationsrunda

•

Föregående minnesanteckningar
Uppföljning:

Checklista för tillgänglighet
Stormötet beslutade att använda Myndigheten för delaktighets checklista för delaktighet

Namnförslag:
Stormötet beslutade att föreslå till Styrgruppen att byta namn på veckan till
Mänskliga rättighetsdagar i Örebro kommun

Trello
Stormötet beslutade att inte fortsätta med Trello för intern kommunikation mellan
grupperna utan använda mejlkonversation. Stormötet beslutade också att representanter
från arbetsgrupperna ska delta i projektgruppens möten för att utbyta information.
•

Örebroveckan 10 år
Örebro kommuns representant Lovisa Strand berättade historik kring Örebroveckan för
mänskliga rättigheter.
Varje år sedan 2008 har Örebro kommun, tillsammans med det lokala civilsamhället,
arrangerat en demokrati- och toleransvecka. Sedan 2014 heter veckan Örebroveckan för
mänskliga rättigheter. Örebroveckan samordnas av Örebro kommun som tillsammans
med föreningar och organisationer arrangerar gemensamma aktiviteter och evenemang.
Syftet med Örebroveckan är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och
debatteras, detta för att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur kränkningar
inskränker dessa rättigheter.
Örebroveckan ska vara en plattform för civilsamhället med stöd av Örebro kommun för
att uppmärksamma mänskliga rättigheter och vad dessa innebär i vårt samhälle, både
lokalt och globalt, både i dåtid, i nutid och i framtid.
Målet är också att synliggöra civilsamhällets arbete med mänskliga rättigheter, stötta
varandra och stärka samarbetet mellan föreningar. 2018 innebär att veckan firar 10 år.

•

Mål för årets vecka
Projektgruppen presenterade sitt förslag på årets mål:

Örebroveckan 2018
2018 års Örebrovecka kommer att ligga mellan 20 oktober och 25 oktober.

Alla som deltar i Örebroveckan för mänskliga rättigheter måste stå bakom allas mänskliga
rättigheter.
Detta gäller civilsamhällets aktörer, Örebro kommun och politiker i styrgruppen.
Övergripande syfte med Örebroveckan
Syftet med Örebroveckan är att mänskliga rättigheter och demokrati ska synliggöras och debatteras,
detta för att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur kränkningar inskränker dessa rättigheter.
Örebroveckan ska vara en plattform för civilsamhället med stöd av Örebro kommun för att
uppmärksamma mänskliga rättigheter och vad dessa innebär i vårt samhälle, både lokalt och globalt,
både i dåtid, i nutid och i framtid.
Syfte med årets Örebrovecka
Det civila samhället och Örebro kommun har gemensamma syften med Örebroveckan.
Vi ska:
•
•
•
•
•
•

Synliggöra civilsamhällets arbete med mänskliga rättigheter.
Stötta varandra och stötta det gemensamma arbetet i Örebroveckan.
Stärka samarbetet mellan föreningar.
Inspirera fler aktörer att ta aktiv del i Örebroveckan.
Sträva efter att nå alla Örebroare.
Sträva efter att alla arrangemang ska vara tillgängliga för alla.

Medverkande civilsamhällsorganisationer bidrar alla till att skapa Örebroveckan, ihop med Örebro
kommun. Fokus med veckan är mänskliga rättigheter och det är alla medverkandes ansvar att
arbetet och arrangemang är i enlighet med mänskliga rättigheter och demokrati. Kommunen ska
lyfta fram civilsamhällets arbete och engagemang och stötta det. Arrangemangen under
Örebroveckan marknadsförs tillsammans under ledning av Örebro kommun.
Mål för årets Örebrovecka
Det civila samhället och Örebro kommun har gemensamma mål med Örebroveckan.
•
•
•
•
•

Örebroveckan ska bestå av minst 50 organisationer som gör minst ett arrangemang vardera.
Vi ska ha minst 25 arrangemang som teckenspråkstolkas eller syntolkas.
Skolmål
Arbetsgrupper
Öka den geografiska spridningen

Arbetsgrupper
Invigningsgrupp –Maria Hellström, RFSL Örebro, Rättighetscenter
Avslutningsgrupp - poetry slam på torget eller fackeltåg? Till exempel.
Lokalgrupp –Fredrik från Humanisterna i Örebro, Roger SRF, Fredrik från SRF.
Inväntar besked från Örebro Föreningsråd om de kommer ha en representant med.
Marknadsföringsgrupp – Lotten B kommunen, Veronica tjejjouren, Hussein från
Huseyin Yilidiz från Kurdiska Demokratiska Samhällscentret.

Skolgruppen Stormötet beslutade att kommunen får i uppdrag tillsammans med en
tjänstepersonsgrupp att planera för skolaktiviteter och rapporterar till Stormötet
Projektgrupp – Moni, Petra, Helena A, Tommy, jan-Eric B Norman samt representanter
från arbetsgrupperna
Grupperna bestämmer vem i gruppen som ska vara sammankallande. Det är viktigt att
arbetsgrupperna kommer igång med sitt arbete och tar fram mål för arbetsgruppen.
Om arbetsgrupperna vill ha dialog med projektgruppen ska man kontakta Jan-Eric B
Norman, mejladress: jan-eric.borneblad.norman@orebro.se
Ekonomi:
Budget
140 000 kr
Arbetsgrupperna följer samma ramar som förra året.
Stormötet gav Moni Höglund och Helena Astvald i uppdrag att söka medel från Adolf
Lindgrens stiftelse samt från Styrgruppen.
Tolkbudget: studieförbund har möjlighet att söka pengar själva för tolkning. Andra stora
aktörer får bekosta tolkkostnader själva. Kommunen kommer att prioritera de små
föreningarna och syntolkning.
Projektgruppen fick i uppdrag att undersöka möjligheten till samarbete med
teckenspråkstolkutbildning samt syntolkutbildning.
Slogan:
Stormötet beslutade att följa projektgruppens förslag på årets slogan:
Örebro, en plats för alla!
Facebook-sidan har bytt namn till Mänskliga rättigheter i Örebro kommun och kan
alltså används hela året.
Uppmaning till alla att lägga in bilder och text som visar på aktiviteter, inbjudningar på
Facebooksidan
Övrigt:
•
•
•
•
•
•

Till nästa Stormöte ska en tidsplan med olika deadlines finnas klar.
Projektgruppen fick i uppdrag att titta på att ta fram ett digitalt kalendarium.
Stormötet beslutade att behålla programbroschyren och att trycka den i färre
antal.
Nästa stormöte är den 23 maj på Föreningarnas Hus
En aktivitet är klar! Utställning på Scenit av bilder från arbetet med
Adolfbergsskolan.
Detta sker i samarbete med Studiefrämjandet

