
Storgruppsmöte MR-dagar 2021-09-07 
 

 

Deltagare:  
 

På plats: 

Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter 

Daniel Johansson, ABF 

Moni Höglund, Svenska Kyrkan 

Åse Sundkvist, Verdandi 

Inger Jonsson, Rädda Barnen 

Cecilia T, Örebro Zontaklubb 

Kristin Eriksson, Örebro Zontaklubb 

Eva, föreläsare                       

 

Digitalt: 

Mirka Kylmäaho, Örebro Konsthall 

Julia Grafe, Örebro kommun 

Johanna Tybell, RF-SISU Örebro län 

Anna Örenius, Medborgarskolan 

Åsa Nausner, Svenska kyrkan 

Gabriella Ek Hällzon, Örebro FN-förening 

 

 

Lägesuppdatering från projektgruppen 

 

Kommunikation – uppdatering från kommunikationsgruppen 
• Gabriella berättar att en insats gjordes före sommaren med korta filmer på Facebook för att 

uppmuntra fler föreningar att anmäla sig. Ny insats är på gång och kommunikationsgruppen 

kommer maila ut nya intervjufrågor under v 36. Ju mer MR-dagarna närmar sig, ju mer kommer 

FB användas för spridning om dagarna och programmet. 

• En flyer /affisch är på väg att tas fram av Annika som är kommunikatör på kommunen. Ej klara 

ännu men kommer vara tryckta till oktober. Även ballonger och give-aways i form av reflexer, 

disktrasor m.m. kommer att finnas. 

• Nytt datum för sista anmälan? 31 aug har passerat och för de föreningar som ännu inte är 

anmälda och som vill synas med förenings-/organisationsnamn i det tryckta materialet är det att 

göra anmälan så snart som möjligt. Julia från kommunen tar med sig frågan om även loggor ska 

finnas med på affischen och projektgruppen återkommer kring hur dessa i så fall ska skickas in. 

• Beskrivningar av aktiviteter och evenemang kommer dock endast att finnas presenterat digitalt 

på webben så där går det bra att lägga till och uppdatera aktiviteter/programinnehåll även 

längre fram.  

 



Invigning den 19 okt kl. 16-18 
Invigningen kommer ske vid utomhustorget vid Kulturkvarteret. Det blir ett scenprogram och det 

kommer finnas utställningsbord med möjlighet för föreningar att visa informationsmaterial.  

 

Föreningar som hittills anmält att de vill delta med utställningsbord är:  

- Gemensam Förening 

- Medborgarskolan Värmland Örebro 

- Rädda Barnen Örebro lokalförening 

- Svenska Föreningen för Falun Dafa 

- Örebro läns idrottshistoriska sällskap & RF-SISU Örebro län 

- Örebro Rättighetscenter 

- Örebro Zontaklubb 

- Svenska kyrkan 

Obs! Föreningar som vill delta med utställningsbord men ännu inte anmält detta – gå in och gör det 

via aktivitetsanmälan på webben: www.orebro.se/mr-dagar . Projektgruppen behöver veta hur 

många bord som behövs och underlättar också vid ansökan om polistillstånd. 

Scenprogram  

Projektgruppen uppdaterade att det kommer att vara ett scenprogram, med konferencier, tal och 

andra framträdanden. Det kommer också finnas chans att presentera sin förening kort från scenen.  

Frågor och svar kring invigningen 

• Corona – Vi håller oss uppdaterade på vad som händer framöver. Vi har alla ett ansvar för att 

hålla avstånd. Möjlighet att sprita händer ska finnas. Projektgruppen ser över frågan.  

• Vad händer vid regn? Kommunen har inga egna tält i dagsläget. Alternativet är i såfall att hyra, 

köpa eller låna. Åsa tipsar om att Öbo ev. kan ha tält. Måste vara tält som kan stå på hårt 

underlag då det ej finns möjlighet att fästa i marken. Projektgruppen tar med sig frågan.   

• Möjliggörs det för föreläsningar i samband med invigningen (så som det var i Vivalla) 

Utifrån Coronasituationen så samordnar projektgruppen inte föreläsningar i anslutning till 

invigningen. Som förening finns dock möjlighet att ordna i egen regi. Vid frågor eller önskan om 

mer info om lokaler i Kulturkvarteret, kontakta Henrik Andersson, henrik.andersson@orebro.se 

Egna evenemang under veckan 19-24 okt 
10 egna föreningsevenemang är hittills anmälda till programmet under veckan. Projektgruppen tror 

att många föreningar ännu inte anmält in de aktiviteter man planerar för. Gå in och anmäl och tipsa 

gärna andra organisationer i er närhet om att att vara med och arrangera årets MR-dagar! 

Föreningar som hittills anmält att de vill ordna egna evenemang:  

- Gemensam Förening 

- Medborgarskolan Värmland Örebro 

- Svenska Föreningen för Falun Dafa 

- Örebro bibliotek 

- Örebro konsthall (3 evenemang) 

- Örebro Kumla FN-förening 

- Örebro läns idrottshistoriska sällskap & RF-SISU Örebro län 

 

http://www.orebro.se/mr-dagar
mailto:henrik.andersson@orebro.se


Fredsvandringen 24 okt med start kl 12.00  
Svenska kyrkan huvudarrangör. Start vid Mikaelkyrkan, går till Vivalla. Ett antal personer från olika 

föreningar och organisationer kommer att prata på temat ”Tillsammans gör vi fred”. Ca 1 timmes 

vandring. Om någon förening vill engagera sig i Fredsvandringen, kontakta Moni Höglund eller Åsa 

Nausner. Åsa tipsar också om att gärna gå med på fredsvandringen med sin organisations jackor, 

färger etc.  

Påminnelse om anmälningar  
• Aktivitetsanmälan: Påminnelse om att gå in och anmäla deltagande via aktivitetsanmälan på 

www.orebro.se/mr-dagar.  

•  Samverkansblankett: Kom ihåg att även lämna eller maila in undertecknad 

samverkansblankett. Samverkansblanketten ör ett intyg som alla medverkande föreningar/ 

organisationer ska skicka in för att bekräfta att man ställer sig bakom mänskliga rättigheter.  

 

Gemensam debattartikel 
Caroline från Örebro Rättighetscenter skriver en debattartikel om civilsamhällets viktiga roll för 

demokrati och mänskliga rättigheter. Tanken är att alla föreningar bakom MR-dagarna ska erbjudas 

möjlighet att underteckna/ställa sig bakom debattartikeln innan den skickas in till Nerikes Allehanda. 

Ett förslag om att uppmärksamma kvinnors rättigheter. Caroline noterar och tar med sig det.  

 

Laget runt – kort om planerade evenemang i gruppen.  
- Örebro Konsthall kommer genomföra ett par evenemang kopplat till HBTQI 

- Åsa från Svenska kyrkan fokuserar på fredvandringen men ser också fram emot att delta på allt 

annat som genomförs under veckan.  

- Örebro kommun planerar två evenemang, bland annat ett för att lyfta Örebro som teckenspråkig 

huvudstad, amt ett forum för MR 

- RF-SISU samarbetar med Örebro läns Idrottshistoriska sällskap kring en utställning om Kvinnors 

Idrott.  

- Verdandi – presentation av sitt utbytesprojekt med ungdomsledare i Palestina. De kommer att 

försöka att göra något med ABF.  

- Rädda barnen, kommer lyfta barnkonventionen och barnens rättigheter, t ex temat ”Stopp min 

kropp”. 

- Medborgarskolan planerar en digital föreläsning med föreningen Tillsammans om sexuellt våld. 

- Örebro Zontaförening jobbar med fokus på flickors och kvinnors rättigheter.  Kommer delta med 

ett utställningsbord under invigningsdagen.  

- Eva – vill gärna bidra med sin teater. 

- Örebro Rättighetscenter – utställning ”Rulla ut diskrimineringslagen” 

 

Frågor, tankar och känslor eller glada tillrop.  
Mer info om när och hur informationsmaterial, ballonger och give-aways kan hämtas kommer att 

skickas ut via projektgruppen. 

Kommande möten 

Förslag att genomföra ytterligare ett storgruppsmöte innan MR-dagarna.  

http://www.orebro.se/mr-dagar


• Tisdag 5 oktober kl 17.30 – 19.00 

Genomförs med möjlighet att delta antingen fysiskt eller digitalt.  


