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Arrangemang 2017
Det kompletta programmet finns på orebro.se/orebroveckan.
Reservation för ändringar.
Står ingen kostnad är arrangemanget gratis.

Invigning 11 november

Skriv- och syntolkas

Varuhuset Krämaren, Drottninggatan 27–29
Kl. 13–15.
På programmet hittar du trolleri, sång och musik, dans, teater, teckenspråkssång
m.m. Invigningstalar gör Kommunfullmäktiges ordförande Agneta Blom.
Uppträdande av Boris René.

Avslutning 15 november

Skriv- och syntolkas

Örebro läns museum, Engelbrektsgatan 3
Kl. 16, kl. 17 och kl. 18 är det visning av utställningen; Västra Mark – Jag tror jag vet.
Kl. 18.30 hälsar Agneta Blom välkommen och därefter estradpoesi.
Slut kl. 20.

Utställningar
Is This The Time for Art?
Museet för glömska har en utställning som sätter ljus på Europas gränspolitik och
samtidigt reser frågor om konstens makt och maktlöshet.
Utställningen pågår 11 november–30 december.
Örebro konsthall tisdag–torsdag kl. 12–18 och fredag–-söndag kl.
12–16
Örebro konsthall, Olaigatan 17 B
Anna-Karin Wulgué, 019-21 48 95, anna-karin.wulgue@orebro.se
Bilder som förändrar världen – Tomas Gunnarsson, genusfotografen
Alla har rätt att drömma och att drömma stort. Att drömma är att fortfarande se alla
möjligheter. Fördomar och stereotyper blockerar de möjligheterna. Varje blockering
och varje dröm som dör är en förlust. För drömmaren och för samhället. För oss
alla. Det här kan vi ändra på. Tillsammans. Om vi vill.
Vecka 45–46. Lokal, se orebro.se/orebroveckan
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11 november
Kärlek är inte en kaka – En föreläsning om glass, flersamhet
och frihet under ansvar
Ronja och Jon föreläser om flersamhet och hur det är att leva som polyamorös i ett
samhälle där tvåsamhet är normen.
11 november kl. 16
Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A
ABF Örebro, RFSL, Örebro Rättighetscenter, Nina Birgersson, 070-601 38 70,
nina.birgersson@abf.se
Föreläsning: Iran och mänskliga rättigheter
Iran beskrivs ibland som ”lilla Mellanöstern” på grund av dess rikedom av olika nationaliteter och kulturer. Ett land med mångfald båda etnisk, kulturellt och religiöst.
Detta förnekas av den styrande regimen.
11 november kl. 15
NBV, Köpmangatan 27
PJAK kommittén Örebro, Ako Maslahat, 072-033 56 35, ako_26@hotmail.com
Barn och unga som del av kulturvärlden och rätten till eget språk är
en mänsklig rättighet
Berättelser, sagor av svenska barn som kreativa varelser; teckenspråk och punktskrift.
Måndag från kl. 9 och framåt. Tisdag från kl. 11 och framåt, Bio Roxy, Olaigatan 19
Måndag, tisdag och onsdag från kl. 9 och framåt, Kulturarena Folkets Hus Vivalla
Lindanda i Sverige, i samarbete med Folkets Hus,
SimonViva, Ngoy Butandu, 070-300 18 85, info@lindanda.se
Tema mänskliga rättigheter på Campus Risbergska
Föreläsningar och utställning om mänskliga rättigheter med fokus på nyanlända.
11 november, invigning av Campus Risbergska kl. 13-17
Utställningen står kvar under hela veckan.
Campus Risbergska, Hagagatan 53
Komvux Örebro, Mahdi Mohamud och Maria Enell, 019-21 63 44,
mahdi.mohamud@orebro.se
Jiddr
Vi kan prata med upp till 50 000 personer och vi vill visa ett enkelt sätt där vi som
föreningar kan sprida information om mänskliga rättigheter, prata om vad som är
viktig och hur det fungerar i vardagen.
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11 november kl. 13-15 på Krämaren vid invigningen
12 november kl. 13-15 Föreningarnas Hus, kom och testa
13 november kl. 15-19 Föreningarnas Hus, kom och testa
15 november kl. 18-20 på Länsmuseet vid avslutningen
Föreningarna Hus finns på Slottsgatan 13 A
Familjehemsmöten, Petra Klawatsch, 070-771 38 98,
klawatsch.petra@gmail.com

12 november
Fred i religionens namn! Inbjudan till temasamtal
Tillsammans med tre gäster; Elias Carlberg, Sveriges interreligiösa råd, Yasri Khan,
Svenska muslimer för fred och Henrik Rosén från Sveriges kristna råd samtalar vi
om olika religioners perspektiv och bidrag till fred. Hur kan religion vara ett bidrag i
arbetet för rättvisa och fred.
12 november kl. 15-17.30
Mikaels församling, Hjärstavägen 33, buss 6, Hjärsta
Svenska kyrkan, Örebro pastorat och Sensus studieförbund, Åsa Nausner,
016-15 45 52, asa.nausner@svenskakyrkan.se
elev
Film och samtal
Filmvisning: ”I am not your negro” med efterföljande samtal. I filmen utforskas
amerikansk rasism och den framväxande medborgarrättsrörelsen i mitten av förra
seklet.
12 november kl. 15
Bio Roxy, Olaigatan 19
Studieförbundet Bilda, Kunskapshuset Örebro kommun, Bio Roxy, Ida Eriksson,
019-760 14 02, ida.eriksson@bilda.nu

T H E O R I G I N A L C I N E M A

Sexuellt våld – föreläsning/seminarium med representant från
Uppsala Kvinnojour
Mikaela Eriksson från Uppsala Kvinnojour är inbjuden att prata om bland annat
mäns våld mot kvinnor för att sprida kunskap och information om kvinnors situation i världen.
12 november kl. 15-17
Föreningarnas Hus, Konferensrum 1, Slottsgatan 13 A
UN Women Lokalförening Örebro, Josephine Fritiofsson, 070-550 68
33, josephinefritiofsson@hotmail.com
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13 november
Integration i föreningslivet – om normer, makt och politik
Föredrag med samtal om integration. Jesper Fundberg, forskare på Malmö högskola, vrider och vänder på begrepp och aktiviteter som kallas integration, i relation till
idrott. Vad är det som är tänkt ska ske när integration förväntas pågå? Vem/vilka ska
förändras? Hur goda intentioner inte nödvändigtvis ger önskvärda resultat. För vilka
problem är det integrationsarbete inom idrotten ska lösa – egentligen?
Föranmälan senast 7 november via länken bit.ly/temakväll-integration. Vi bjuder
på lättare förtäring.
13 november kl. 18
Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A
Örebro Föreningsråd och SISU Idrottsutbildarna, Ankie Rauséus,
070-170 08 74, ankie.rauseus@foreningarnashusorebro.se
Berättarcafé
Ahmad Khan Mahmoodzada berättar om varför han behövde fly från Afghanistan
efter att ha deltagit i filmen ”Flyga drake”.
13 november kl. 17.30–19
Adolfsbergs bibliotek, Halltorpsvägen 9–11
Örebro bibliotek, Eva Holmberg, 019-21 61 51, eva.holmberg@orebro.se
Barnkonventionen på Familjecentralen och biblioteket i Vivalla
Lär dig om barnkonventionen genom vår utställning och skapande verksamhet för
barn. Barn får arbeta med artiklarna i skapande verksamhet. Utställning om barnkonventionen på olika språk.
13–15 november kl. 9–17
Vivalla bibliotek och Vivalla Familjecentral
Vivalla Familjecentral och Vivalla bibliotek, Katarina Möller,
019-21 61 98, katarina.moller@orebro.se
Tredubbelt utsatt
Föreläsning om döva kvinnor med utländsk bakgrund som kommer till Sverige och
hamnar i en annorlunda kulturkrock. Dessa kvinnor utsätts ofta för misshandel i
hemmet, psykiskt eller fysiskt. De kan inte ta kontakt med det svenska
samhället då de inte kan språket, kulturen och hamnar utanför.
13 november kl. 9–11, kl. 13–15 och kl. 18–20
Rådhuset, Kupolen, Drottninggatan 9
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Örebro kommun, Servicecenter Teckenspråk, Sarah Emilsson eller Maria Sandin,
019-21 11 36, scteckensprak@orebro.se
Erdogans efterspel efter kuppförsöket i Turkiet
Alltsedan kuppförsöket 2016 har Turkiet förvandlats till ett stort fängelse. Över
100 000 har gripits, journalister, åklagare, domare, lärare och folkvalda politiker. Turkiet har blivit en arresteringsfabrik och Erdogan fortsätter med att kränka de mänskliga rättigheterna.
13 november kl. 17
Bio Salongen Forumhuset, Örebro universitet, Fakultetsgatan
NCDK-Örebro (Kurdiska demokratiska samhälles center),
Muzafer Oguz, 076-254 07 24, orebro@ncdk.se
Vi vill mötas kring mänskliga rättigheter och LSS – vill ni?
FUB (för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) Örebro bjuder in till en
enkel frågesport med mixade lag. Personal från kommunens LSS-enhet, personer
som har en egen erfarenhet av utvecklingsstörning och politiker. Tillsammans kan vi
lösa många frågor. FUB bjuder på enklare förtäring.
13 november kl. 17–19
Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A
Anmäl till l.wiklund@gmail.com, senast fredag 10 november eller 070-347 51 84
Klassfesten, av Linus Lindman, Maria Simonsson och
Hans Christian Thulin
I föreställningen Klassfesten besöker två skådespelare klasser med allt som behövs
för en hejdundrande klassfest: chips, läsk, godis, peruker, serpentiner och musik. Men
precis som demokratin är vår fest inte gratis. Vad är vår demokrati värd? Vilka bestämmer över den? Vem är det egentligen som bär ansvar för den? Och framförallt,
har din röst ett pris? Under hösten turnerar Klassfesten runt i länets gymnasieskolor
och vänder sig i första hand till alla som får rösta för första
gången i riksdagsvalet 2018.
13 november och 15 november kl. 19– ca kl. 20.10
Örebro Teater, repsal 1, Storgatan 1
Kostnadsfritt, föranmälan krävs (max antal 30 personer) till biljett@lansteatern.se

14 november
Mein Kampf, nazismen och vår tid
Idéhistorikern Stefan S Widqvist föreläser om ”Mein Kampfs idéinnehåll och vad
den kan betyda i vår tid. Nazismen och rasismen är ständigt närvarande i vårt sam-
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hälle och det innebär förtryck av personer med annat ursprung än svenskt.
14 november kl. 18.30
ABF Örebro, Fredsgatan 18
ABF Örebro, RFSL, Örebro Rättighetscenter, Nina Birgersson, 070-601 38 70,
nina.birgersson@abf.se
Dövas Kulturarv
Föreläsning av Maria Hermanson, författare till boken Örebroskolan då och nu.
Därefter ett seminarium där deltagarna själva får minnas och berätta för
varandra om hur det var i skolan förr. Vi bjuder på fika.
14 november kl. 14–16
Föreningarnas Hus, Röda rummet, Slottsgatan 13 A
Riksförbundet DHB, Maria Norberg, 073-501 84 49 (sms), maria@teckenbro.com
Rätten att bo
Soffhäng om svartuthyrning, trångboddhet, hemlöshet och jakten på ett eget
kontrakt.
14 november kl. 18.30–20.30
Gumaelius City, Aulan, Oskarsparken 10
Hyresgästföreningen i samarbete med Svenska Kyrkan och ÖBO
Andrea Nilsson, 010-459 15 64, andrea.nilsson@hyresgastforeningen.se
elev
Håller jag på att bli svensk, eller?
Ett samtal utifrån boken med samma namn. Sten Lundberg och Shaymaa Jalal talar
bland annat om vad det innebär att vara svensk. När blir man svensk i sina egna
ögon och i andras?
14 november kl. 18–19
Örebro Stadsbibliotek, Näbbtorgsgatan 12, Olof Palmer torg
Örebro bibliotek, Katarina Möller, 019-21 61 98, katarina.moller@orebro.se

Sexuellt våld och sexualitet
Julia Engström och Rebecca Sjöstrand från Föreningen Storasyster föreläser om
sexuellt våld och dess effekter samt hur sexualiteten kan påverkas av sexuellt våld.
Förutom kunskapsspridning om sexuellt våld, ämnar föreläsningen också öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet.
14 november kl. 18–19.30
Föreningarnas Hus, Ateljén, Slottsgatan 13 A
Örebro tjejjour, Veronica Bäcklin, 072-060 41 20, info@orebrotjejjour.se
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Service på teckenspråk – en rättighet!
En föreläsning om vikten av att kunna ge service på teckenspråk till medborgare som
behöver det. Föreläsningen är på teckenspråk men taltolkning finns på plats.
14 november kl. 8.30–10 och kl. 13–14.30
Rådhuset, Kupolen, Drottninggatan 9
Örebro kommun, Servicecenter, teckenspråk, Kenny Åkesson, 076-496 80 89 (SMS),
kenny.akesson@orebro.se
Döva i världen, Europa och i Europas teckenspråkiga huvudstad
Vi är som ni, olika! En inblick i dövas rättigheter globalt och nationellt – föreläsning
och föreställning
14 november kl. 13–14.30
Mo Gård folkhögskola, Ånstagatan 6
Mo Gård folkhögskola, Alexandra Royal, 073-533 06 52 (SMS),
alexandra.royal@mogardfolkhogskola.se
Jag är min egen fru, av Doug Wright
Regi av Michael Cocke, Jag är min egen fru är berättelsen om Charlotte von Mahlsdorfs spännande levnadsöde. Med humor, kärlek till gamla ting och en speciell blick
på världen lyckades hon leva sitt liv som transperson och queerklubbägare, rakt genom två repressiva samhällssystem.
14 november kl. 19–ca kl. 21.30
Nya China, Storgatan 19
Biljetter: 265 kr ordinarie, studerande 170 kr, köps via Örebro länsteaters hemsida,
orebrolansteater.se
Att leva med dövblindhet
Fellingsbro folkhögskola arrangerar ett seminarium där Sarah Remgren och Torbjörn
Svensson berättar om hur det är att leva med dövblindhet.
Anmälan görs till thomas.ljungberg@fellingsbro.fhsk.se.
14 november kl. 9–12
Konserthuset, repsalen, Fabriksgatan 2 B
Konsert Betelkyrkan
Silverstråket – orkester från Betelkyrkans musikskola
Nonstopkören – barnkör från Betelkyrkans ungdom
Hannah Lagerström – pianoelev samt stipendiat 2017 från Betelkyrkans musikskola
Kent Persson ordf. ECPAT
14 november kl. 18.30
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Betelkyrkan Köpmangatan 19
Studieförbundet Bilda och Betelkyrkans musikskola, Mats-Olof Liljegren,
072-853 24 05, mats-olof@betelkyrkan.se
FN-filuren
På uppdrag av FN:s generalsekreterare, ger sig den tecknade FN-filuren ut i världen
för att studera FN:s arbete med olika projekt.
För årskurs 1–6.
Kl. 12.30 och 15.30
Brickebackens bibliotek, Brickebackens centrum, Björkrisvägen 18
FN Föreningen Örebro, Trudy Hellqvist, 073-932 68 31,
friskvardskonsulenten@live.se
Anna fyller 14
Film för årskurs 9 och uppåt. En film som belyser barnäktenskap.
Frågestund med arbetsmaterial.
Kl. 19
Föreningen Trädet, Björkrisvägen 18
FN Föreningen Örebro, Trudy Hellqvist, 073-932 68 31,
friskvardskonsulenten@live.se

15 november
Lika-Olika med Utveckling från dag ett
Ett rundabordssamtal där vi tillsammans diskuterar hur vi kan öka förståelsen och
respekten för varandra. Vad händer när flera kulturer möts i samma stad? Vad är lika
och vad är olika? Vi bjuder på fika.
15 november kl. 10–12 och kl. 16–18
Föreningarnas Hus, Ateljén, Slottsgatan 13 A
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län och projektet ”Utveckling från dag ett”
Jeanette Ohlsson, 070-856 31 19, jeanette.ohlsson@sv.se
Sverige har alltid även varit finskt. Sveriges nationella
minoritetspolitik
Lennart Rohdin, regeringens utredare inom minoritetspolitiken, föreläser.
15 november kl. 18.30
Arkivcentrum, Nikolaigatan 3
Arkivcentrum
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Arrangemang från FN Föreningen Kumla Örebro, FN-distriktet i Örebro län, FN-förbundet Sverige, Scenit, Kurdiska demokratiska samhällscenter, Kurdiska kvinnoförbundet SARA
Börjar kl. 16 med insläpp och mingel och slutar kl. 22 med mat och workshop.
Kulturhuset, B-salen, Järnvägsgatan 8
Trudy Hellqvist, 073-932 68 31, friskvardskonsulenten@live.se
Det är fyra arrangemang som ingår i kvällen:
Vad ska Sverige framföra i FN:s säkerhetsråd med Viktor Sundman från FN
förbundet Sverige

Viktor Sundman från Svenska FN förbundet har fått i uppdrag av utrikesdepartementet i Sverige att fråga de lokala FN föreningarna ute i landet vad Sverige ska bidra
med för att vi alla ska få en bättre värld att leva i. Viktor Sundman ska samla folkets
röster och framföra vår åsikt.
15 november kl. 17.
Kulturhuset, B-salen, Järnvägsgatan 8
FN Föreningen Örebro, FN Distriktet Örebro län, FN Förbundet Sverige.
Trudy Hellqvist, 073-932 68 31, friskvardskonsulenten@live.se
Kurdernas rättigheter. Zozan Baransson, från NCDK Örebro belyser
frågan

Över 40 miljoner kurder i världen har väntat i generationer på vår förståelse för deras
kamp. Nu händer det många förändringar som är gynnsamma.
15 november kl. 18
Kulturhuset, B- salen, Järnvägsgatan 8
FN Föreningen Örebro, FN Distriktet Örebro län. Trudy Hellqvist, 073-932 68 31,
friskvardskonsulenten@live.se
Exist ”Det blinda seendet ” av Petri Mykkänen, psykoterapeut och
författare

Petri Mykkänen fick som barn en kronisk sjukdom som ledde till att han blev blind
och rullstolsburen. Här får vi blicka in i både den hjälpsökande och den hjälpandes
värld.
15 november kl. 19
Kulturhuset, B-salen, Järnvägsgatan 8
FN Föreningen Kumla Örebro, FN Distriktet Örebro län. Trudy Hellqvist,
073-932 68 31, friskvardskonsulenten@live.se
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Workshop ”skriva motioner ”, mat och mingel

Tillsammans skriver vi vår mening. Tillsammans gör vi vår röst hörd.
15 november kl. 20-22
Kulturhuset, B-salen, Järnvägsgatan 8
FN Föreningen Örebro, FN Distriktet Örebro län, FN Förbundet Sverige.
Trudy Hellqvist, 073-932 68 31, friskvardskonsulenten@live.se

16 november – intressant utanför Örebroveckan
Rädda Barnens arbete med traumamedveten omsorg
Rädda Barnens arbete med traumamedveten omsorg runt om i Sverige. Från Rädda
Barnen Riks medverkar Theresia Forsberg och Lovisa Bonerfält.
16 november kl. 18
Föreningarnas Hus, Ateljén, Slottsgatan 13 A
Rädda Barnens lokalförening Örebro, Margareta Stenström, 070-630 49 66,
margareta.stenstrom@tele2.se
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Fototävling på Instagram
Nytt för i år är att det finns en fototävling på Instagram!
Fotot ska ha koppling till Mänskliga rättigheter! Hashtagga
med #orebroveckan.



Senast den 9 november kl. 12 vill vi ha ditt bidrag. De tio bästa
bilderna kommer att sättas upp i en lokal på Krämaren. Sedan kan
du rösta på din favorit under veckan och vinnaren presenteras på
Länsmuseet på avslutningen.

Örebroveckan för mänskliga rättigheter är en plattform för civilsamhället
att synliggöra och debattera mänskliga rättigheter och demokrati. Under
veckan vill vi uppmärksamma mänskliga rättigheter och vad de innebär i
vårt samhälle, både lokalt och globalt, både i dåtid, nutid och i framtid.

Samarbetspartner

Örebroveckan för mänskliga rättigheter arrangeras av det
civila samhället med stöd från Örebro kommun

orebro.se/orebroveckan
019-21 10 00
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