Storgruppsmöte 12 mars kl.17.30
Inger Johnsson (Rädda barnen), Annika Karlsson Juliussen (Rädda Barnen), Fredrik Idevall
(Humanisterna Örebro), Jennie Nieses (Örebro läns bildningsförbund), Lovisa Strand (Örebro
kommun), Moni Höglund (Örebro pastorat, Nikolai församling), Martin Mestanza (Folkets hus
Vivalla), Åsa Nauser (Svenska kyrkan), Fredrik Sterner (Synskadades riksförbund), Sandra Johansson
(Synskadades riksförbund), Alnada Altemimi (Föreningen för utvecklingsfrågor/Utrikespolitiska
föreningen), Sofia Himberg (Örebro tjejjour), Jasmine Rinderud – E (Örebro tjejjour), Trudy Hellqvist
(FN-föreningen Kumla Örebro), Petra Elb (Örebro Rättighetscenter), Anette Valdemarsson
(Koordinator för civila samhället Mänskliga Rättighetsdagar i Örebro), Johanna Tybell (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.
Under åren har det varierat vilka datum arrangemanget har sammanfallit men också hur många
dagar det har pågått. Förra året flyttades arrangemanget till den vecka då FN-dagen infaller, dvs.
vecka 43. Arrangemanget pågick då från lördag (med invigning) till torsdag, (med fredsvandring som
avslut). Gemensamt är att MR behöver lyftas överallt och på flera plan.
MR-dagarna 2019 – Utgångspunkter och helhet (spelplan/förutsättningar)
Nytt i år är att Örebro Universitetet har besök från Denis Mukwege och besöket inträffar under vecka
43. Det är en del av universitetets 20års-firande och de kallar det Fredsveckan. Projektnamn
”Mänskliga rättigheter för fred och frihet”
Aktiviteter under veckan:
a. Örebro universitet:
Mukwege föreläser på universitetet och USÖ på onsdagen vecka 43 (Målgrupp:
allmänheten och gymnasieelever på fm och sjukvårdspersonal på USÖ på em)
På torsdagen föreläsning med Denis Mukwege i stan (Målgrupp: allmänheten) här är
även ett antal forskare inom området inbjudna för att tala. Vid detta tillfälle kommer
föreningar troligen kunna ställa ut med informationsbord.
Fredskonsert är även planerad under torsdagen.
b. Örebro kommun: Kommer fortsätta arbete internt inom kommunen med
utbildningar likt föregående år. Även arbetet med förskola och skola fortsätter, förra
året arrangerades exempelvis barnfullmäktige. Samarbetet med Partnerskap Örebro
fortsätter förhoppningsvis också vilket är områdesgrupperna i Vivalla, Oxhagen,
Brickebacken och Baronbackarna där de presenterar arbetet med Mänskliga
rättigheter och ser vad de olika områdesgrupperna kan göra. Något som de funderar
på att vidareutveckla.
Onsdag vecka 43 – Mukwege träffar gymnasieelever. Även samarbeten med skolor är
i utvecklingsstadiet såsom barnfullmäktige och ungdomsfullmäktige.

c. Civila samhället: Vad ska vi göra? Vill vi ha invigning som tidigare? Detta diskuteras
under dagens möte.
d. Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF): Initiativ om demokratiutveckling
#Vimåsteprata. Ska arrangeras en demokratidag på 8 platser i Sverige. Örebro är en
utav orterna. Ska vara en dag som innehåller en demokratitalare där målgruppen är
aktiva inom civilsamhället. Vill vi att detta ska kroka ihop med Mänskliga
Rättighetsdagar i Örebro? I så fall, hur? Förslag på demokratitalare som finns är:
Linnea Claesson, Jan Eliasson.
e. Andra initiativ
i. Exempelvis har Örebro konsthall ett projekt under veckan kring
könsidentitet.
ii. SRF funderar på ett arrangemang för att nå personer som inte har möjlighet
att komma ut.
iii. Humanisterna vill skapa en värderingsövning med mentimeter om barns
rättigheter i förhållande till vuxenvärlden. – En upprepning av förra årets
arrangemang. Söker en annan arrangör att göra det tillsammans med. Om
någon förening är intresserad kontakta Fredrik Idevall på Humanisterna
idevall@yahoo.se
iv. Vivalla folkets hus lyfter att arrangemang kring mänskliga rättigheter kan
lyftas i Vivalla och andra ytterområden och inte bara i centrala Örebro.
Olika alternativ att ta ställning till under årets MR-dagar
o
o
o
o
o

Som tidigare med utspridda evenemang
Kraftsamla kring en heldag eller ”lunch till lunch”. För att nå både tjänstemän och
frivilliga.
Inget från civilsamhället för att det händer så mycket
En kombination
Samarbete med Örebro läns bildningsförbund.

Diskussion i storgrupp kring arrangemanget #Vi måsteprata och MR-dagarna i stort
• Förslag: Demokratidagen skulle kunna vara en förmiddag och att
civilsamhället hakar i på något sätt på eftermiddagen.
• Eller ett program på dagen med #Vimåsteprata och arrangemang på kvällen
med andra föreningar.
• Arrangemang under två dagar? Så att det finns möjlighet för föreningar att
vara aktiva så att vi säkerställer att flera föreningar kan vara aktiva under
dagarna.
• Förslag på plats: Vivalla folkhögskola. Om vi gör något i Vivalla behöver
aktörer där vara inkluderade.
Gruppdiskussioner, hur vill vi att det ska se ut?
Grupp 1: hur kan vi bidra varje förening? Om vi är i Vivalla exempelvis. SRF kan ha
mörkerkafe och föreningar kan stötta med personal. Utrikespolitiska kan ha debatt och FNföreningen FN-rollspel. Örebro tjejjour kan ha filmvisning kring de frågor som tjejjouren

möter i sitt arbete. Filmvisningen skulle exempelvis kunna vara på Bio Roxy eller bion i Vivalla
kulturarena. Utgått från att möta Vivalla, men kan också vara på andra delar av stan. Plats:
Vivalla Folkhögskola. Föreningen för utvecklingsfrågor skulle kunna ha en föreläsning kring
globala frågor. Vill samarbete med ÖLBF under MR-dagar i Örebro.
Grupp 2: Diskuterade arrangemanget ska vara en eller två dagar. Är synd att missa
dragplåstren som är. Kanske blir mer uppmärksammat om det sammanfaller med
universitetets delar? De olika aktörerna jobbar med olika målgrupper, men det viktiga är att
det är kommuniceras gemensamt på något sätt så det inte splittrar Örebro. Ibland är det
mycket arrangemang som krockar. En tanke är att skapa ett evenemang där män pratar
jämställdhet, eventuellt även ett interreligiöst samtal. Föreslår att fortsätta ha det utspritt
under veckan och att alla föreningar kan arrangera evenemang under veckan men ev. samlas
kring en dag.
Grupp 3: Om det är något i Vivalla – en dag. Plats: Vivalla centrum? Vivalla folkhögskola?
Finns för och nackdelar med samverkan kring ÖLBF. ÖLBFs demokratidag kommer ske
oavsett, frågan är om vi ska samverka eller inte. Förslag: ÖLBFs demokratidag skulle kunna
vara invigningen för att sedan samlas kring något i Vivalla plus utrspidda engagemang i
Örebro som föreningarna själva styr med.
Gruppdiskussionerna landar i:
• Samarbete med ÖLBF
• En dag med gemensamt arrangemang
• Egna arrangemang för föreningarna
• Fredsvandring som avslutning – kan det arrangeras på ett annat sätt i år?
Projektgruppen styr strukturen för gemensam dag och arrangemanget i stort men föreningarna fyller
den gemensamma dagen och sköter respektive arrangemang själva. Behöver skickas ut information
kring när föreningar ska anmäla arrangemang senast för att vara med under dagen.
Marknadsföring?
Ska vi ha en marknadsföringsgrupp? Flera aktörer under veckan och marknadsföringen behöver göras
i samverkan på något sätt. Ingen på mötet intresserad, om någon vill sitta i en marknadsföringsgrupp
kan den kontakta Anette Valdemarsson anette@orebroforeningsrad.se
Universitetets, kommunens och det civila samhällets arrangemang ska på något sätt kommuniceras
utåt gemensamt. Men att olika aktörer står för olika delar. Förslag kring marknadsföring: Fortsätta
som vanligt, göra små flyers. Ligger på projektgruppen så länge.
Invigning?
Behövs det? Ska vi ha det? Om vi ska ha utspridda evenemang under veckan behöver invigningen
vara innan första evenemanget är. Projektgruppen tar med sig frågan och diskuterar mer.
Avslutning?
Någon som vill samarbeta med Svenska kyrkan kring fredsvandringen? Alla föreningar kan vara
delaktiga i vandringen. Humanisterna kan ställa upp på något stopp kring vandringen.
Projektgrupp
Nuvarande projektgrupp får förtroende att fortsätta sitt arbete.

Tolkning av evenemang
Hur löser vi kostnaderna för tolkning då det är en viktig tillgänglighetsfråga. Förslag på att söka
pengar för Adolf Lindgren igen. Finns lite pengar i budgeten men det kanske inte räcker till så om
någon har förslag på hur och var vi kan ansöka om mer pengar till tolkning.

Nästa möte
Onsdag den 24 april kl.17.30 - 19.30 på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A

