
 
 

Mänskliga rättighetsdagar arrangeras av civilsamhället 
i samarbete med Örebro kommun. 

Minnesanteckningar storgruppsmöte  
Mänskliga Rättighetsdagar Örebro 2020 
5 maj, kl 17-19, Digitalt via temas 
 
Närvarande 
Örebro Rättighetscenter 
Svenska kyrkan 
ABF Örebro Län 
RF-SISU Örebro län 
Humanisterna 
Örebro kommun 
Svenska kyrkan 
Rädda barnen 
Vivalla bibliotek 
Örebro länsteater 
Synskadades riksförbund 
Öbo 
Örebro Föreningsråd 
Örebro tjejjour 
  
1. Inledning 
Caroline och Moni hälsade välkomna och inledde med att det är tråkigt att vi inte kan ses som vanligt, 
men att mötas digitalt är ett bra sätt att ändå fortsätta kommunikationen om något oerhört viktigt för 
oss alla, mänskliga rättigheter. Corona påverkar också detta arrangemang och projektgruppen 
kommer under mötet att redogöra för de alternativa planer som vi har behövt ta fram i och med läget. 
Projektgruppen vill vara tydlig med att vi tar situationen på allvar och att vi följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande. Samtidigt vill vi idag inte kommunicera att vi 
ställer in, vi ställer om när vi behöver. 
 
Syftet med mötet var att: 

• förankra projektgruppens tankar 
• prata om arrangemanget i Vivalla givet det nya läget i och med Corona. 
• påminna om anmälningar osv. (ta med samtyckesblanketter + anmälningar). 
• bolla idéer och avsätta tid för frågor. 

 
 
2. Plan A för MR dagar 2020 - grundplan 
Vi arbetar efter att dagarna kommer att bli av och syftet med att utifrån olika teman lyfta mänskliga 
rättigheter kommer att ske. Blir de inte av som vi tänkt, så blir det av i någon form. Därför kändes det 
viktigt att fortsätta ta in föreningarnas/civilsamhällets planer på aktiviteter. 
 

• Sista anmälningsdag för aktiviteter under veckan och inskick av  
samtyckesblankett är 23 augusti. 

• Info och anmälningslänk finns på kommunens webbplats: 
www.orebro.se/mr-dagar 

 

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


 
 

Mänskliga rättighetsdagar arrangeras av civilsamhället 
i samarbete med Örebro kommun. 

Byggstenar för veckan som helhet 
• Gemensamt program för att synliggöra alla veckans aktiviteter 
• Vivalla-dagen – utställare, scenprogram, föreläsningar 
• Fredsvandringen avslutar veckan. 
• Årets förslag på tema handlar om innanförskap, mot 
• rasism. Ungdomar kommer medverka som talare. 
• Har man förslag eller vill delta så kontakta  

Åsa Nauser, Svenska kyrkan e-post 
asa.nausner@svenskakyrkan.se 

 
Vivalla-dagen 
Samma upplägg och byggstenar som förra året. 
Projektgruppen presenterade kort hur arbetet går och att det ligger i fas. 

• Scenprogrammet 
• Utställningstorg Vivalla-dagen 
• Föreläsningar/seminarier (tre pass á 45 min) 

 
3. Presentation av plan B - om vi behöver ställa om 
Det ansvar som projektgruppen kan ta om det är så att det fortsatt finns restriktioner och 
rekommendationer som idag, är omställning av Vivalla-dagen och Fredsvandringen. 
Det är varje förenings eget ansvar att ställa om ev. egna planerade evenemang under veckan. 
Projektgruppen kan eventuellt bistå om behov finns men det ansvaret är allas. Den kreativiteten tror vi 
finns bland civilsamhället i Örebro. 
 
Det gör att det gemensamma programmet fortsatt är aktuellt. Vi vill ju lyfta veckan, lyfta frågorna - det 
är hur vi gör det som är förändringen, inte att vi gör det. 
 
Vivalla-dagen 
Vivalla-dagen behöver om restriktion fortsatt finns då ersättas med digitala lösningar. Exempel på 
lösningar kan vara digital kampanj för att lyfta frågan extra mycket den 20 oktober då Vivalla-dagen 
egentligen skulle genomföras. De föreläsningar och scenprogram som skulle varit kan livesändas eller 
förinspelas och på så sätt kan kunskapen ändå distribueras. Utmaningen är att inte ses, dela 
erfarenheter och kunskaper och engagemang, och att det inte går att ha parallella programpunkter. 
Eventuellt behöver vi då förlänga programtiden eller göra hela dagen den 20 okt till en MR dag. 
 
4. Beslut om Plan A eller Plan B tas den 26 aug 
Vid sitt möte den 26 aug kommer projektgruppen att fatta beslut om MR-dagarna kan genomföras 
utifrån plan A (som vanligt) eller plan B (omställt). Beslut tas 
med hänsyn till då rådande situation kopplat till Corona 
 
Viktiga datum framåt 
23 augusti Sista datum att skicka in intresseanmälan för aktiviteter och samtyckesblankett 
26 augusti Beslut om digitala MR dagar eller vanliga 
3 september Storgruppsmöte kl 17.30 


