
 
 

Mänskliga rättighetsdagar arrangeras av civilsamhället 
i samarbete med Örebro kommun. 

Minnesanteckningar storgruppsmöte  
Mänskliga Rättighetsdagar Örebro 2020 
13 februari, kl 17-19, Föreningarnas hus 

 

Närvarande 
Dyslexiförbundet Örebro län 

Föreningen Hjärnkoll 

Föreningen Hjärnkoll 

Folkets hus Vivalla 

ABF 

RFSL 

Rädda barnen 

Svenska kyrkan 

Privatperson 

Synskadades riksförbund: 

Vivalla Bibliotek 

Örebro Föreningsråd 

Örebro kommun: 

Örebro kommun 

Örebro pastorat/ Mikael församling: 

Örebro Rättighetscenter 

RF-SISU Örebro län 

  

1. Inledning 
Kort presentation av nuvarande projektgruppen som sammankallat till mötet: Moni Höglund (Svenska 

kyrkan), Caroline Daly (Örebro Rättighetscenter) och Johanna Tybell (RF_SISU Örebro län). Därefter 

en bordsrunda där alla mötesdeltagare fick presentera sig själva. Mötet är en första upptakt för att 

diskutera möjligheterna med föreningar om intresse och möjligheter för ett genomförande även 2020.  

 

2. Genomgång av bakgrund och historik 
Arrangemanget Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro har sett lite olika ut genom åren. Syftet har dock 

alltid varit att uppmärksamma mänskliga rättigheter och samverka inom civilsamhället.  

Moni gör en tillbakablick till förra årets MR-dagar. Mycket positiva kommentarer i den utvärdering som 

gjordes i efterhand. Den gemensamma dagen i Vivalla upplevdes som en succé som engagerade 

många, både föreningar och besökare. Ett förslag är därför att göra ett liknande upplägg för MR-dagar 

2020.  

 

3. Projektgruppens förslag till ramprogram för MR-dagar 20-24 oktober 2020 
• Tisdag 20 okt - Inledning med en gemensam dag i Vivalla (liknande upplägg och koncept 

som2019. Med program från scenen, möjlighet att ordna seminarier/föreläsningar samt att 

varje förening/organisation kan ha ett eget utställningsbord. Denna dag fungerar som ett 

startskott/invigning för dagarna. 

• Lördag 24 okt – Avslutning med fredsvandring mitt på dagen. Sammanfaller med FN-dagen. 

• Däremellan (20-24 okt) - möjligt för alla intresserade föreningar att ordna egna evenemang 

mellan 20-24 oktober. Dessa ansvarar man själv för att arrangera men möjligheten finns att 

marknadsföra under MR-dagarnas paraply. 
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Reflektioner och kommentarer:  

• Ska vi vara i Vivalla igen? Det var väldigt uppskattat av Vivallaborna och 

projektgruppensförslag är att genomföra en gång till i Vivalla. Dels för att det fungerade bra 

och att Vivallakontakterna är upparbetade. Stormötet ser positivt på detta. 

• Andra evenemang som ligger i anslutning till dagarna men som inte ligger inom datumen20-24 

ok? Jättebra att det ordnas andra evenemang men detta blir i så fall något som ligger utanför 

den gemensamma marknadsföringen av MR-dagarna. 

• Fint med den flyer som togs fram förra året. Gärna en sådan igen! 

 

4. Roller och förutsättningar 
• Projektgruppen i form av Caroline, Moni och Johanna är redo att engagera sig ett år till 

igenomförande av 2020 års MR-dagar. Vill man vara med och engagera sig är man varmt 

välkommen. Daniel från ABF anmäler intresse - välkommen! 

• Ingen finansiering finns för samordnartjänst som ifjol. Däremot kan kommunen i form av 

Tommy och Lovisa avlasta projektgruppen i en del av förberedelsearbetet, t ex bokningar och 

andra praktiska frågor. Även kommunikationsstöd kan ges via kommunens kommunikatörer. 

Projektgruppens roll handlar om att hålla ihop planeringen och kontakten med 

intresseradeföreningar. 

• Budget: Kommunen kan bidra med samma budget som 2019, dvs 140 000 kr 

förgenomförandet. I detta ingår t ex hyra av scen, ljus och ljus, tolkkostnader etc. 

• Kontakt: Använd MR-epost för kontakt med projektgruppen, adress: 

mrdagarorebro@gmail.com 

 

5. Gruppdiskussioner kring upplägget 
Vad ska vi behålla?  

• Möjligheten att föreläsa 

• Underhållningen 

• Allt      

• Vivalla torg 

• Vivalla-dagen: Mässan/utställningsborden, Scenen och föreläsningarna 

• Fredvandring 

• Fiskdammen 

• Både flyer/folder och info på hemsidan. 

 

Vad ska vi utveckla?  

• Underhållning som också riktar sig mer mot unga, t ex hip hop 

• Ha mer aktiviteter för unga, rikta oss mer mot unga (underhållning och aktiviteter) 

• Invigningen – kan vi bjuda in landshövdingen eller någon politiker som håller tal? 

• ”En riktig start” – känna att det är ett startskott, att dagarna drar igång 

• Utveckla samarbetet kring det praktiska, under dagarna och f.a. på plats 

• Involvera fler stadsdelar som också är i behov av positiv uppmärksamhet – bjud in! 

• Utveckla samarbetet med lokala föreningar i Vivalla 

• Utveckla informationen på plats – kan aldrig bli för tydligt 

• Utveckla scenprogrammet 

• Ge föreningar möjlighet att presentera sig på scen 

• Öppna upp mot biblioteket (möbleringen/sudda gränserna) 



 
 

Mänskliga rättighetsdagar arrangeras av civilsamhället 
i samarbete med Örebro kommun. 

• Översättning om föreningarna på olika språk, även punktskrift 

• Översätta programmet i pappersform till t ex arabiska och somaliska. 

• Förenkla hemsidan, upplevs som rörig att navigera i programmet. 

• Bra om en teckentolk finns på plats och kan informera på plats om programmet och 

förscenprogrammet (Vivalla) 

• Inkludera alla andra aktörer som jobbar i området i Vivalla , t ex förskolorna. Aktörerna i 

centrum också viktiga och var involverade/fick förhandsinfo i fjol. 

 

Vad ska vi ta bort?  

• Svårt att komma på något… det mesta funkade bra. Upplägg, logistik, praktiska delar. 

• Ballonger? En del vill ha bort ballonger, andra vill ha kvar dom. Hållbarhet? Uppskattas av 

barnen. 

 

Tema - ska vi ha ett tema för vår vecka och i så fall vilket?  

Det övergripande temat tidigare år har varit ”Örebro - en plats för alla”. Stormötet positiva till att ha ett 

tema men att det finns frihet att göra det man vill. Några förslag som poppade upp:  

• Barn och unga 

• Allas lika värde 

• En hållbar framtid för alla 

• Örebro – en plats för alla 

• Barnens rätt 

• Frihet från våld 

• Relationer i familjen 

• Rätt till religion 

• Språk 

• Åsiktsfrihet / respektera andra 

 

Projektgruppen tar med dessa tankar till sitt nästa möte. De olika förslagen kan också fungera mycket 

bra som uppslag för respektive förening att spinna vidare på.  

 

Scenprogrammet - vilka idéer eller förslag finns? Utöver de som redan kommit upp?  

• Dans 

• Poesiworkshops 

• Recycle fashionshow 

• Förskola 

• Alla studieförbund - workshops 

• De äldre också 

• Konferencier, någon karismatisk person? Gärna ungdomar från området 

• Bjuda in unga från olika områden som spelar och sjunger 

• Presentation av föreningar 

• Sagostund 

• Dockteater - barn, vuxna, äldre. 

 

 

6. Nästa steg 
Uppmaning till alla föreningar att gå hem och fundera vad man vill göra/bidra med under årets MR-

dagar. Senast 8 juni ska intresserade föreningar anmäla vilket/vilka evenemang man vill 
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genomföra under veckan. Det gäller både deltagande på den gemensamma Vivalla-dagen och ev. 

egna evenemang under veckan. Även samtyckesblankett - att man ställer sig bakom mänskliga 

rättigheter - ska skickas in senast 8 juni. Projektgruppen kommer att skicka ut all info om anmälan, 

intresselänk, samtyckesblankett med mera via mail. 

 

7. Kommande stormöten 
• Nästa stormöte blir den 5 maj kl 17.30 – 19.00 på Föreningarnas hus 

• Ytterligare ett stormöte kommer att genomföras i september 


