
 
 

Mänskliga rättighetsdagar arrangeras av civilsamhället 
i samarbete med Örebro kommun. 

Minnesanteckningar storgruppsmöte  
Mänskliga Rättighetsdagar Örebro 2021 
22 april, kl 17.30-19.30, via zoom. 
 
 
Närvarande 

• Nathalie Hådell, ÖRC 
• Caroline Daly, ÖRC 
• Moni Höglund, Svenska kyrkan 
• Ajdin Gurda 
• Daniel Johansson, ABF 
• Dragana, Simon lokalförening Örebro 
• Gabriella Hellson, Örebro FN-förening 
• Henrik Andersson, Kulturkvarteret Örebro 
• Inger Johnsson, Rädda Barnen 
• Johanna Tybell, RF-SISU Örebro län 
• Kata Wennberg, Örebro konsthall 
• Katarina Möller, Vivalla bibliotek 
• Lovisa Strand, Örebro kommun 
• Therese Lindström, Örebro läns mansmottagning och stopp icke-våld 
• Åsa Nauser, Svenska kyrkan 
• Anna Örenius, Medborgarskolan 
• Tomas Wetterberg, Örebro läns mansmottagning 

 
Mötet inleddes med att Moni hälsade alla välkomna och därefter körde vi en gemensam namnrunda 
för att bekanta oss med varandra.  
 
Fjolårets utvärdering 
Efter namnrundan gick vi igenom utvärderingen från fjolåret där responsen i stor utsträckning var 
positiv, trots digitaliseringen. Marknadsföringen visade sig dock vara svår och har utvecklingspotential. 
Detta är något vi behöver arbeta mer med framöver. Det uppmanades här till att fundera över hur vi 
gör detta och hur vi ökar spridningen bland föreningar.  
 
Tema och upplägg för MR-dagarna 
Caroline lyfte demokratiåret och presenterade projektgruppens tankar och förslag kring tema och 
upplägg. Förslag på datum för MR-dagarna är 19-24/10 och förslag på tema är demokrati och 
mänskliga rättigheter. Tanken är att varje enskild förening själv väljer hur de vill lyfta och tolka 
demokrati och mänskliga rättigheter.  
 
Caroline konstaterade att vi inte ännu vet ifall MR-dagarna blir fysiskt eller digitalt, men att vi oavsett 
tänker oss att utgångspunkten för det invigande evenemanget är folkfest och festival. Caroline 
fortsatte vidare med att be om feedback kring följande byggstenar för MR-dagarna:  
 

• Invigning - Projektgruppen tar stort ansvar för invigningen. 
• Aktiviteter - Alla föreningar har egna aktiviteter under veckan, utifrån vad de kan och vill göra.  
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Föreningarna ansvarar själva för dessa aktiviteter. Förslagsvis ska alla aktiviteter samlas digitalt och 
inte enbart i broschyrer, för att öka synligheten.  
 

• Avslutning/Fredsvandring 
 
Helgruppsdiskussionen mynnade ut i ett konstaterande om att temat för MR-dagarna fungerar väl då 
det ryms många aspekter inom temat. Det är fritt för tolkning och alla föreningar kan själva välja vad 
de vill lyfta utifrån vad de anser relevant. Exempel på aspekter som kan lyftas inom temat är barns 
rättigheter och ungas inflytande, religionsfrihet samt våld och hot mot demokratin. Det inkom ingen 
invändning mot temat. Deltagarna i mötet var också eniga om upplägget och anser att de tre 
byggstenarna är ett bra upplägg. Huruvida invigningen blir digitalt eller live på plats återstår dock att 
se. Vi håller oss löpande uppdaterade kring de restriktioner som råder.  
 
OBS! För att delta i MR-dagarna och genomföra aktiviteter behöver en, likt tidigare år, skicka in en 
anmälan och en samtyckesblankett. Bra att veta är också att teckentolk kan ordnas vid god 
framförhållning.  
 
Fredsvandringen 
Något som diskuterades flitigt under mötet var fredsvandringen. Denna upplevs som en viktig del av 
MR-dagarna men det finns en önskan om att utveckla den, låta fler röster höras och kanske göra den 
tillsammans med fler föreningar.  
 
Beskrivning av fredsvandringen 
För att få en tydligare förståelse för vad som kan utvecklas redogjorde Åsa och Moni för hur 
fredsvandringen tidigare sett ut. Fredsvandringen brukar pågå under en timme och utgår från slottet 
för att sedan avsluta på något torg (slutdestination har varierat) där ett avslutningstal hålls och en kör 
uppträder. Under vandringen planeras olika stopp in där någon säger några ord kopplat till 
fredsvandringens tema som varierar år till år. Fredsvandringen har funnits i tre år och tidigare teman 
har varit barns rättigheter, förebilder och mänskliga rättigheter. Fredsvandringen strävar efter att 
synas, men denna aspekt har stor utvecklingspotential. Kanske kan vi inkludera musik i tåget, bära 
något mer utmärkande klädesplagg eller liknande?  
 
Förslag kring teman för fredsvandringen 
Ett tema för fredsvandringen som föreslogs av flertalet deltagare under mötet var våld i olika former, 
då det är en fråga om demokrati. Exempelvis samhällsvåld, skjutningar och våld i nära relation. Ett 
annat förslag som inkom var att vidga temat våld till att istället tala om hot mot demokratin. Gör vi detta 
kan vi också exempelvis lyfta förslaget om att slopa bidraget till etniska organisationer. 
 
Arbetsgrupp för fredsvandringen 
Under diskussionen bestämdes det att en arbetsgrupp ska skapas för att diskutera fredsvandringen 
vidare. Moni och Åsa ansvarar för denna. Kontakta dem via asa.nausner@svenskakyrkan.se ifall det 
finns intresse av att delta. Kommunen flaggar redan nu för intresse.  
 
Aktiviteter 
Villkor för delaktighet 
För att arrangera aktiviteter och finnas med på den gemensamma hemsidan och i marknadsföring 
behöver en anmälan och samtyckesblankett skrivas under och skickas in. Blanketten och anmälan 
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finns att hämta på kommunens hemsida. Sista datum för anmälan har inte spikats ännu, men troligtvis 
i slutet av augusti. Projektgruppen återkommer med information om detta.  
 
Kostnader 
Aktiviteter som görs gemensamt, såsom invigningen, eventuellt fredsvandringen, och tolkar (förutsatt 
att en är ute i god tid) bekostas med medel från kommunen. Alla övriga aktiviteter som föreningar 
anordnar bekostar föreningarna själva.  
 
Programpunkter 
Aktiviteter äger rum under veckans alla dagar. Det finns ingen maxgräns för antalet programpunkter 
utan alla föreningar får ha hur många programpunkter de själva vill. Blir det ett fysiskt evenemang är 
det möjligt att ha fler aktiviteter i samband med invigningen, men i annat fall vore det önskvärt att inte 
försöka konkurrera med invigningen.  
 
Under mötet uppmärksammades några programpunkter som redan nu börjat planerats: 
 

• Vivalla bibliotek har bjudit in journalisten Göran Rosenberg som kommer att hålla en 
föreläsning om mänskliga rättigheter och demokrati under torsdagen (21/10).  

 
• Örebro konsthall kommer att ha en utställning under tiden för MR-dagarna. Fotografen lyfter 

frågor kring konstruktionen av kön och rätten att vara den en är. Hen är också aktiv i 
föräldraskap - hur uppfostrar vi barn könsöverskridande? Utställningen kommer eventuellt 
också inkludera en annan fotograf som lyfter frågor relaterade till yttrandefrihet.  

 
• Örebro FN-förening visade intresse för samarbete kring frågan om yttrandefrihet och 

kulturfrihet. Gabriella och Kata hörs vidare kring potentiellt samarbete.  
 

• Örebro läns mansmottagning planerar att lyfta mäns våld mot kvinnor under MR-dagarna, 
men de vet inte ännu hur det ska göras. Kanske kan det göras i samband med 
fredsvandringen? Tomas ska diskutera detta vidare i styrelsen. Stopp icke-våld visade också 
engagemang och talade om att de kommer att ha en utställning om detta nu i sommar.  

 
När programpunkter krockar 
Under mötet inkom ett önskemål om att försöka införa någon strategi för att undvika att 
programpunkter krockar. För tillfället finns ingen direkt strategi för att undvika detta utan tidigare år har 
ett webbformulär skickats ut där föreningar själva fått skriva upp vad som planeras att göras. Det har 
alltså varit upp till föreningarna själva att ta eget ansvar när det kommer till att försöka synka med 
varandra. Det blir tyvärr svårt att undvika krockar ifall det är många som vill vara med och delta i MR-
dagarna och att skapa ett schema kräver för mycket administration som vi inte har varken tid eller 
utrymme för.  
 
Ett förslag är att föra löpande kommunikation och regelbundet uppdatera kring vad en planerar att 
göra och när. Antingen kommuniceras detta under storgruppsmötena eller också skapas en excelfil 
eller motsvarande där information kan läggas in för att få en viss överblick. Denna bör isåfall skötas av 
antingen projektgruppen eller kommunikationsgruppen. Något att fundera över är hur ofta denna bör 
uppdateras. Diskussionen ledde fram till att projektgruppen ska ta denna fråga med sig och se över 
eventuella lösningar för hur vi möjliggör för transparens. Inför kommande storgruppsmöte kan också 
alla föreningar lyfta de datum och tider de funderat kring för att skapa medvetenhet kring det.  
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Förslag på platser för MR-dagarna 
Konsthallen lyfte att de troligtvis kan öppna upp sina lokaler och att den planerade utställningen kan 
vara en bra plats för att arrangera även andra aktiviteter. Likaså Kulturkvarteret. Där finns också en 
utomhusyta. Flertalet deltagare från mötet önskar att vi kan vara där. Maila till Henrik på 
henrik.andersson@orebro.se  för mer information om Kulturkvarteret och dess lokaler.  
 
Spridning - Hur gör vi? 
Den sista punkten för mötet var att diskutera spridningen av veckan. Spridningen upplevs svår och 
som det ser ut just nu finns det en kommunikatör på kommunen och det finns en Facebook-grupp där 
alla kan lägga upp inlägg. Gruppen är dock mest aktuell i samband med att MR-daagarna äger rum. 
Varje förening ansvarar också själva för att försöka sprida MR-dagarna. Detta räcker dock inte utan vi 
behöver utveckla vår strategi för spridning.  
 
En diskussion kring hur vi får fler att vara med och hålla aktiviteter och delta på invigningen etc. 
inleddes och flertalet förslag lyftes. Exempelvis spridning via sociala medier, affischer, banderoller på 
stan och bilder med texter och budskap i skyltfönster. Genom det sistnämnda alternativet visar också 
butiker att de står upp för mänskliga rättigheter och demokrati. Ett annat förslag var 
presentationsfilmer eller föredrag. Kanske kan vi också göra en film för att värva deltagare?  
 
Kommunikations- och marknadsföringsgrupp 
Diskussionen avslutades med ett beslut om att en ny kommunikations- och marknadsföringsgrupp ska 
införas. Där ska denna fråga diskuteras vidare. Daniel och Gabriella anmälde intresse för att starta 
upp gruppen. Kontakta daniel på daniel.johansson@abf.se ifall intresse för delaktighet finns! 
 
Övrigt:  
 

• Det inkom ett önskemål om att ha fler storgruppsmöten eller liknande för att få inspiration från 
andra föreningar för att nå digitala lösningar, ifall MR-dagarna blir digitalt. Ett annat förslag var 
att tillhandahålla en verktygslåda med tips och råd. Projektgruppen ser över detta.  

 
• Vill du vara med i projektgruppen och engagera dig så är det fullt möjligt! Kontakta isåfall 

mrdagarorebro@gmail.com.  
 
Till nästa möte 
 
Ifall någon börjat planera in aktiviteter, upplys gärna om dem. Nästa storgruppsmöte är inplanerat 26/5 
kl. 17.30-19.00 


