Storgruppsmöte 15 maj kl.17.30
Mats Lindblom (Fellingsbro folkhögskola), Ngoy Buyandu (Lindanda i Sverige), Fredrik Wouda
(Awsome people), Katrin Lidberg (RFSL Örebro), Khalid Mohammed (Folkets hus Vivalla), Katarina
Möller (Vivalla bibliotek), Abdulkadir Hassan (Gemensam förening), Lovisa Strand (Örebro kommun),
Sandra Kwiek (Gipsy Queen), Jonas Nordin (Gipsy Queen), J. Ohlsson (Gipsy Queen), Inger Johnsson
(Rädda barnen Örebro), Veronica Bäcklin (Örebro tjejjour), Jennie Nises (ÖLBF), Simon Drehmer
(Örebro FN-förening), Håkon Pettersson ((H(koll), Patrik Holmström (Hjärnkoll), Fredrik Sterner (SRF
Örebro kommun), Sandra Johansson (SRF Örebro kommun), Anette Valdemarsson (Koordinator för
civila samhället Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro), Johanna Tybell (ÖLIF), Petra Elb (Örebro läns
bildningsförbund/ SISU idrottsutbildarna)
Antecknare: Petra Elb
Presentationsrunda
Genomgång av bakgrund och historik
Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro har förändrats genom åren. Syftet har dock alltid varit att
uppmärksamma mänskliga rättigheter och samverka inom civilsamhället.
Syftet från organisationsplanen:
”Syftet med Mänskliga rättighetsdagar i Örebro kommun är att mänskliga rättigheter och demokrati
ska synliggöras och debatteras, detta för att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och hur
kränkningar inskränker dessa rättigheter. Mänskliga rättighetsdagar i Örebro kommun ska vara en
plattform för civilsamhället, med stöd av Örebro kommun, för att uppmärksamma mänskliga
rättigheter och vad dessa innebär i vårt samhälle, både lokalt och globalt, både i dåtid, i nutid och i
framtid.”
I år genomför vi upplägget på ett nytt sätt då det händer mycket under samma vecka. Örebro
Universitetet har besök från Denis Mukwege som kommer synas i hela staden, och Örebro läns
bildningsförbund har ett evenemang på dagen den 22 oktober. Därför har vi i år valt att satsa på
endast en eftermiddag-kväll som samordnas den 22 oktober. De föreningar som vill får som vanligt
också anordna egna arrangemang.
Jennie Nieses från ÖLBF uppdaterar om deras evenemang på dagen den 22 oktober. Dagen kommer
vara fylld av föreläsningar och panelsamtal kring demokratifrågor och hur vi engagerar människor
idag. För mer information se bifogad ”Save the date”
Jennie efterlyser även föreningar som vill berätta lite om sin verksamhet under dagen. Gärna nya
föreningar som har uppstått kring nya behov i samhället. Har ni tips på föreningar kontakta Jennie på
jennie.nises@olbf.nu
MR-dagarna 2019 – Utgångspunkter och helhet
Bestämt sedan tidigare stormöte:
- Samlas på Vivalla centrum med aktiviteter
- Olika föreningar fyller sedan på med olika aktiviteter under kvällen.
Tanken är att programmet den 22 oktober kommer börja kl.16.00. Med programpunkter på 45
minuter vardera och efterföljs av en paus på 15 minuter för att sedan starta ett nytt pass. Föreningar
kan arrangera pass under i de lokaler som finns tillhanda, eller arrangera något på Vivalla torg.

OBS! Senast den 4 juni vill projektgruppen ha in anmälan om aktivitet till kvällen den 22 oktober.
Kom ihåg att också anmäla aktiviteter som föreningarna vill göra på Vivalla torg.
Aktiviteter som inte är i anslutning till den 22 oktober ska också anmälas till projektgruppen, men det
går bra att inkomma med de evenemangen under sommaren också.

Aktuella planer just nu:
SRF – Planer på mörkercafé
Hjärnkoll – Eventuellt informationsbord
Fn-föreningen- ev. informationsbord och föreläsning
Örebro tjejjour – inget klart än
Rädda barnen – något kring barnkonventionen
Gipsy queens – inget bestämt än men återkommer
Vivalla folkets hus- inget klart än, men har lite idéer på gång baserat på förra årets arrangemang i
Vivalla centrum
Örebro Rättighetscenter, kommer ha en föreläsning inte helt klart om vad än
ÖLIF/SISU- Ev, något kring barnkonventionen.
RFSL Örebro – ska vara med, men inte bestämt vad än
Vivalla bibliotek- föreläsning med Jeanette Ohlsson och Gunilla Lundgren om boken ”Tiggare kan
ingen vara” på Vivalla bibliotek, den 22 oktober kl.17.00
Awsome people – internationellt ungdomsutbyte den veckan och kommer ha learning escaperoom
kring hbtq.
Lindanda – Inget klart än, funderar på att vara tillgängliga på kunskap kring det som Mukwege sagt,
inte bestämt hur det ska lösas i praktiken.
Fellingsbro folkhögskola: Inte bestämt än om de kan göra något. Om det blir något så kretsar det
kring teckenspråk på något sätt.
Även Svenska kyrkan, Örebro folkhögskola, Örebro föreningsråd och Servicecenter har evenemang
på gång under dagarna.
Örebro kommun – är delvis involverade i arrangemanget med Mukwege på universitetet. Kommunen
har backat i sin roll inom civilsamhället litegrann och planerar istället mer interna saker kring
mänskliga rättigheter, eventuellt barnfullmäktige eller andra evenemang. Det kan eventuellt finnas
möjlighet för föreningar att den 23 eller 24 oktober att ha informationsbord i anslutning till
arrangemang med Mukwege.
Viktigt: Varje förening ansvarar själva för sina evenemang och att de tar med sig det material som
behövs och står själva för kostnaderna för evenemanget.
Föreningarna kan ansöka om tolkning till sina evenemang om de önskar tolkat till teckenspråk,
syntolk eller skrivtolk.

Kom in med önskemål om tolkning till Anette Valdemarsson till adressen:
anette@orebroforeningsrad.se
Avslutning efter diskussion om evenemanget
Känsla besökarna ska ha när de lämnar evenemanget:
berörda, ha lärt sig något, möten, ”den man pratar om ska vara representerad”, smörgåsbord, inte
för mycket feedgood, ”Tillräckligt arg för att gå därifrån och vilja förändra”, rättigheter och
skyldigheter, verktyg för att göra annorlunda själv, liv och rörelse, allt ska hålla ihop och inte bli för
utspritt (lokalmässigt).
Hur får vi vivallaborna att delta? Värdskap, ungdomar, välkomna. Minimarknadsafton i tecknet av
MR. Inslag av lokala artister, bli berörda och hopp, finns goda krafter, mat lockar, alla hjälps åt, bra
marknadsföring, föreningarna får ta plats men också visa på att vi är en del av MR. Vi är hoppet, goda
krafter finns, bjuda in politiker så de kommer efter kommunfullmäktige.
Glädje och tankeställare, gå ut i egna nätverk för att locka. Gipsy queens vill arrangera en
modevisning, tipspromenad som en sammanhållande grej, alla föreningar skriver 1-2 frågor så man
måste prata om mänskliga rättigheter på olika sätt. Sagor på olika sätt.
Viktigt att tänka på:
Bra att vi alla tänker på hur vi inkluderar och tillgängliggör. Hur gör vi våra inslag så tillgängliga som
möjligt så att vi lever som vi lär?
Sträva efter att göra informationsborden interaktiva så folk stannar, arbeta för att få folk till
evenemanget och gå ut i våra nätverk
Fråga: Går det att lösa gratisbuss under dessa timmar? – Projektgruppen tar med sig frågan och kollar
på det.
Nästa möte
Projektgruppen bjuder in till nästa stormöte i höst.

