
 
 

Mänskliga rättighetsdagar arrangeras av civilsamhället 
i samarbete med Örebro kommun. 

Minnesanteckningar storgruppsmöte  
Mänskliga Rättighetsdagar Örebro 2021 
26 maj, kl 17.30-19.30, via zoom. 
 
 
Närvarande 

• Henrik Andersson, Kulturkvarteret 
• Gabriella Ek Hällzon, Örebro Kumla FN-förening 
• Anna Örenius, Medborgarskolan Värmland Örebro 
• Ajdin Gurda, Örebro Bostäder AB 
• Katarina Möller, Vivalla bibliotek 
• Åsa Lindström, Rädda Barnen 
• Åsa Nausner, Svenska kyrkan Örebro 
• Christina Hjulström, Örebro Zontaklubb 
• Fredrik Idevall, Humanisterna Örebro 
• Inger Johnsson, Rädda Barnen Örebro 
• Kata Wennberg, Örebro Konsthall 
• Fredrik Wounda, Awesome People 
• Daniel Johansson, ABF Örebro 
• Lovisa Strand, Örebro kommun 
• Johanna Tybell, RF-SISU 
• Moni Höglund, Svenska kyrkan 
• Caroline Daly, Örebro Rättighetscenter 
• Nathalie Hådell, Örebro Rättighetscenter 

 
Syftet med detta möte var att uppdatera från projektgruppens arbete, checka in och stämma 
av med alla och se hur det går med respektive förenings planeringen inför höstens MR-dagar 
i Örebro. 
 
Invigningen 
Inledningsvis diskuterades invigningen den 20 oktober. Invigningen kommer att äga rum 
19/10 kl. 16.00 - 18.00. Projektgruppen planerar för att hålla invigningen utomhus och 
Kulturkvarteret och kulturscenen är preliminärbokade. Lovisa har kontakt med 
kommunfullmäktige och har flaggat för invigningstal. Vi siktar också på att få en hälsning 
från ansvarig minister. 
 
Tanken med invigningen är att det ska finnas ett program på scenen. Exakt vad programmet 
kommer att bestå av är inte bestämt, men förslagsvis tal, musik, dans eller liknande. 
Projektgruppen önskar feedback kring detta. Utöver programmet kan föreningar också finnas 
på plats under invigningen för att berätta om sin verksamhet. Det kommer att finnas tid till att 
ställa iordning bord och liknande innan evenemanget drar igång kl. 16.00. Meddela 
projektgruppen senast 31/8 om du och din verksamhet vill vara med och delta på invigningen 
eller senare under MR-dagarna. Allt är givetvis beroende på Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och vi kommer att hålla oss till de restriktioner som finns under den 
aktuella perioden. 
Under den öppna diskussionen kring invigningen inkom glada tillrop kring att hålla 
invigningen på Kulturkvarteret. Det uppstod också en diskussion kring huruvida vi är säkra 
på att invigningen kommer att kunna vara fysisk samt huruvida tiden för invigningen är 
lämplig eller ifall den bör senareläggas så att människor hinner dit. Projektgruppen förklarar 
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att det planeras för en fysisk invigning och att utgångspunkten är att vara utomhus. Om det 
tillåts och behövs finns också möjligheter att vara inomhus på Kulturkvarteret. 
 
Projektgruppen förklarar samtidigt att vi behöver vara flexibla för ändringar ifall 
omständigheter inte skulle tillåta ett fysiskt möte. Digitala lösningar finns alltså med i tanken 
och de har resonerat som så att det är enklare att ställa om till ett digitalt möte än det 
motsatta. Vad gäller tid för invigningen har projektgruppen resonerat på så vis att det ska 
inträffa i samband med att människor slutar arbetet och skolan så att det blir ett naturligt 
flöde. En ska inte ta sig hem emellan då risken att en blir kvar hemma är stor. Tid är alltid 
svårt att bestämma och tankar kring detta mottages gärna. 
 
Under den öppna diskussionen inkom också en del förslag till scenprogrammet: 
 

• Pennybridge Poetry; En förening där många samlas och skriver poesi tillsammans. 
Kanske kan vi kontakta dem och se ifall de är intresserade av att delta. 

• Kulturskolan och Karolinska gymnasiet finns i Kulturkvarteret. Kanske är de 
intresserade av att vara delaktiga i programmet. Henrik förmedlar kontaktuppgifter till 
projektgruppen. 
 

Kulturkvarteret 
Efter att invigningen diskuterades berättade Henrik mer om möjligheterna på Kulturkvarteret. 
Utomhusdelen (där vi främst planerar att vara) är som ett skyddat torg där det finns en 
upphöjd scen. Det finns också en del ned mot Svartån som liknar en korridor där montrar och 
bord kan rymmas. Det finns för tillfället ingen exakt kännedom om hur stort 
utomhusutrymmet är, men Henrik återkommer med detta. Utomhusbelysning finns. 
Inomhus i entréhallen finns vidare en temporär scen där vi kan flytta in vid behov. Där kan 
samtal och enklare konserter som tål en del rörelse hållas. Inomhus finns även två större 
scener som rymmer 250 respektive 150 personer. Där kan en visa film, dans etc. Det finns 
också flertalet olika typer av rum, allt från 8 - 300 kvm. Dessa lokaler är dock eventuellt 
uppbokade så det är främst scenerna som är möjliga för MR-dagarna att nyttja. Det går också 
bra att använda biblioteket, berättarverkstaden (rymmer 50 personer) samt Konsthallens 
ateljé. Ta kontakt med Henrik vid frågor eller önskan om mer information; 
henrik.andersson@orebro.se 
 
Det finns restauranger i närheten för den som är intresserad av fika, mat och dryck. 
 
Aktiviteter - Detta planeras 
 
Awesome People 
Planerar att sprida kunskap om mänskliga rättigheter genom att lyfta ämnen såsom islamofobi 
och homofobi. Planerar också för att arrangera ett escape room med temat mänskliga 
rättigheter. 
 
Gemensam Förening 
Barnkonventionen och barnrätt kommer att vara i fokus i syfte att lära barn och 
föräldrar/vårdnadshavare om barns rättigheter. Planerar för att varva information med lärorika 
och roliga aktiviteter. 
 
Medborgarskolan 
Planerar för att hålla en föreläsning om sexuellt våld och sexuellt våld som vapen där 
historiska perspektiv vävs in. Samarbetar också med #ViMåstePrata kring ett projekt där 
ungdomar får möjlighet att engagera sig i frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. 
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Tanken är att det ska bli en livesänd talkshow som ungdomarna själva får skapa. 
Förhoppningsvis är det färdigt tills dess att MR-dagarna drar igång. 
 
Örebro Zontaklubb 
Kommer att fokusera på kvinnors och flickors rättigheter. Kommer att upplysa om vilka 
Zonta är, vad de gör och hur de arbetar. Planerar att sprida denna information framför allt på 
invigningen men kanske också genom någon egen programpunkt under veckan. 
 
Humanisterna 
Vill delta med en utställning under invigningen. Önskar också att hålla en allsång med temat 
mänskliga rättigheter och människors lika värde. Tanken är att sångerna ska handla om vikten 
av att ta vara på vår tid på jorden. Misstänker att det kan vara svårt att hålla detta som en helt 
egen programpunkt och är därför intresserade av att samordna med invigningen eller någon 
annan förening vars aktivitet lockar fler människor. 
 
Örebro Bostäder AB 
Brukar vanligtvis inte hålla någon egen programpunkt utan samarbetar med andra föreningar. 
Kommer exempelvis samarbeta med Gemensam Förening. 
 
Örebro Konsthall 
En utställning kommer pågå mellan 28/8 och 24/10 och denna kommer att agera en 
programpunkt. Fotografen kommer från USA och fotar queer-sammanhang och personer, 
inkl. sig själv. Fokus är gränsöverskridande identitet, hur en kan vara både och, ingenting 
eller antingen eller. Utöver detta planeras det för ett eventuellt samarbete med FN-föreningen, 
det pågår en kontakt med en person som skulle kunna berätta om första Prideparaden och 
minnesblanketten och det finns tankar kring att anordna en finissage i anslutning till 
fredsvandringen. Det finn också tankar kring att hålla någon föreläsning eller visning av 
något slag, vad är dock inte bestämt ännu. 
Kata påminner också om att Konsthallen kommer att finnas som plats under invigningen och 
att fler är välkomna dit. 
 
Kommunen 
Kommer att finnas på plats på invigningen och kommer också att delta i fredsvandringen. 
Arrangerar också MR-frukostar och luncher under demokrativeckan. utöver detta är inget mer 
konkret bestämt. 
 
Kulturkvarteret 
Biblioteket kommer att hålla en föreläsning med Göran Rosenberg. Karolinska gymnasiet 
kommer att ha en FN-föreställning. 
 
FN-föreningen 
Kommer att delta i fredsvandringen som inträffar samma dag som FN-dagen (24/10). Har 
haft kontakt med FN-förbundet och Annelie Börjesson för att se ifall hon kan ställa upp på en 
föreläsning. Eventuellt planeras också för ett samarbete med Kata och Örebro Konsthall. 
FN-föreningen kommer att hålla ett möte i juni där idéer och önskemål kring MR-dagarna ska 
diskuteras vidare. 
 
ABF Örebro 
Planerar för att tillsammans med samarbetspartners hålla studiecirklar och föreläsningar i 
ämnet mänskliga rättigheter. Troligtvis digitalt men kanske också någon fysisk, beroende på 
hur situationen ser ut. Planering pågår för fullt och utgångspunkten är folkbildning. 
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Vivalla Bibliotek 
Har bjudit in Göran Rosenberg till att hålla föreläsningar. Göran är journalist och författare 
och har debatterat om demokrati. Det kommer att hållas två föreläsningar; en om demokrati 
och sedan om sin bok (historiskt perspektiv). Föreläsningarna kommer att äga rum under 
torsdag eftermiddag (21/10). Tiden för föreläsningarna är för tillfället oklart. Utöver detta vill 
biblioteket också delta vid invigningen och om möjlighet finns visa upp sina egna lokaler. 
 
Rädda Barnen Örebro 
Planerar för att delta med informationsbord under invigningen. Visar också intresse för 
samarbete med Gemensam Förening. De sköter kontakten vidare. 
 
Svenska kyrkan 
Traditionellt har de haft föreläsningar om religionsfrihet, rasism eller liknande. Eventuellt 
kommer detta bli av även i år. En annan idé är att anordna en middag med storytelling och 
poesi riktad till yngre personer, antingen under fredagen (22/10) eller lördagen (23/10). 
Utöver detta ansvarar de för fredsvandringen, en fredsgudstjänst kommer äga rum under 
söndagen (24/10) kl.10.00 och det planeras eventuellt någon aktivitet med några 
interreligiösa kontakter. 
 
Örebro Rättighetscenter 
Det finns en tanke om att lyfta civilsamhällets minskade handlingsutrymme och hotet mot 
demokratin. Exempelvis genom att hålla en paneldebatt om förslaget om att slopa bidraget till 
etniska föreningar. Utöver detta är andra förslag att hålla en föreläsning om 
diskrimineringslagens krav om aktiva åtgärder (antingen live eller inspelad) eller möjligtvis 
ha en filmkväll/sprida filmer vi producerat som berör barnrätt, normer och aktiva åtgärder. 
 
RF-SISU 
Kommer att länka till andra föreningar inom idrotten. Har bl.a. kontakt med Örebro läns 
idrottshistoriska sällskap. De har lyft kvinnors berättelser om hur det var att vara idrottande 
kvinna tidigare i tiden genom att de samlat berättelser och publicerat dem i en bok. 
 
Öppen diskussion kring aktiviteter 
Under den öppna diskussionen efterlystes fler ungdomsverksamheter för att stärka 
ungdomsperspektivet. Awesome People är en ungdomsverksamhet så de kommer att försöka 
sprida MR-dagarna och få med så många ungdomar som möjligt. Det inkommer också ett 
förslag om att samordna fritidsgårdarna och se ifall de vill vara med och göra något under 
veckan. Projektgruppen tar detta vidare och samordnar med cheferna för att kolla av intresset. 
Ytterligare ett förslag på en ungdomsverksamhet är Riksförbundet för rörelsehindrade barn 
och ungdomar, RBU. Kontakta dem och fråga om intresse för delaktighet finns. Är du 
intresserad av att samarbeta kring programpunkter med fokus på barnrätt? Kontakta 
Abdulkadir Hassan på Gemensam Förening; info@gemensamforening.se 
Under diskussionen kom också ett tips om att Svenska missionsrådet har en del kortfilmer om 
mänskliga rättigheter på olika språk. Dessa är fria att användas av alla! 
 
Fredsvandringen 
Åsa, Lovisa och Moni har haft en första träff för att diskutera fredsvandringen. Tanken är att 
fredsvandringen ska starta vid S:t Mikaels kyrka kl. 12.00 den 24/10 och pågå under en 
timme. Förslaget är att vandra utanför stan i Hjärsta, Baronbackarna och Vivalla och under 
vandringen planeras det för fem olika stopp där kortare tal, information eller liknande 
kommer att lyftas. Stoppen kan exempelvis göras vid skolan, moskén eller Baronbackarna. 
Arbetsgruppen för fredsvandringen har tre förslag på tema för vandringen: 
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1. Tillsammans gör vi freden 
2. Våga säga nej till hot, hat och våld 
3. Demokrati 
 
Under den öppna diskussionen inkom mycket medhåll om att det är positivt att hålla 
vandringen utanför stan. Det föreslås också att FN-föreningen kan integreras i 
fredsvandringen för att uppmärksamma FN-dagen som infaller samma datum. Möjligtvis kan 
vi göra en kortare vandring men med längre stopp för att möjliggöra för att hålla lite längre 
föredrag. 
 
Kata föreslår också att en finissage skulle kunna hållas efter fredsvandringen, förslagsvis kl. 
14.00 - 16.00. Det hade då exempelvis varit möjligt att i samlad trupp fortsätta vandringen till 
Konsthallens ateljé. 
 
Nästa möte för att diskutera fredsvandringen kommer att hållas 8/6 kl. 15.00. Kontakta Åsa 
eller Moni om du är intresserad av att vara med i arbetsgruppen och planera fredsvandringen; 
 
Kommunikationsgruppen 
Efter det senaste storgruppsmötet startades en kommunikationsgrupp i syfte att arbeta med 
spridningen av MR-dagarna och uppmuntra till delaktighet. Här sprids alltså information om 
anmälan och detta görs dels via det Facebook-konto som tidigare funnits samt via ett nystartat 
Instagramkonto (@mrdagarnaorebro, in och följ!). Alla medier ska försöka hållas så levande 
som möjligt, med start omgående. 
 
Kommunikationsgruppen planerar att producera en film för att inspirera och locka föreningar 
till att delta vid MR-dagarna. Tanken är att det ska vara en minutlång film där aktiva 
föreningar deltar och berättar var de kommer ifrån, att de står upp för mänskliga rättigheter 
samt uppmuntrar till att vara med under MR-dagarna. Varje förening kommer själv ansvara 
för att spela in sitt bidrag. Önskvärt är att filmen ska klippas redan nästa vecka, för att nå ut i 
god tid. Daniel och Gabriella kommer med tydligare instruktioner via mail. 
Framöver planerar kommunikationsgruppen för att spela in och publicera intervjuer i syfte att 
presentera olika föreningar. Detta planeras att pågå under sommaren. Mer information 
kommer när en tydligare plan finns. 
 
Projektgruppen 
Projektgruppen planerar för att skapa och publicera en debattartikel i anknytning till 
MR-dagarna, troligtvis den 20/10, i syfte att belysa behovet av att arbeta främjande för de 
mänskliga rättigheterna. Det övergripande temat kommer att vara demokrati. Artikeln kan 
signeras ifall fler från civilsamhället vill ställa sig bakom den. Projektgruppen återkommer 
när mer information finns. 
 
Tillgänglighet 
Avslutningsvis vill projektgruppen påminna om att tänka på tillgänglighet i de aktiviteter som 
planeras. Tänk in och anmäl teckenspråkstolkning! 
 
Viktiga datum 
Samtyckesblankett och anmälan behöver skickas in senast 31/8. Här meddelar du dina 
planerade programpunkter. Anmäl gärna tidigare så att vi vet vad som planeras! Det 
går att uppdatera anmälan ifall det skulle behövas. Anmälan görs på hemsidan. 
 
Nästa möte 
Nästa storgruppsmöte kommer att hållas 7/9 kl. 17.30 - 19.00. Osäkert om mötet 
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kommer att hållas digitalt eller fysiskt. Mer information kommer när det närmar sig. 
Nästa möte för att planera fredsvandringen kommer att hållas 8/6 kl. 15.00. 
Kontakta Moni eller Åsa om du är intresserad av att delta. 
asa.nausner@svenskakyrkan.se eller moni.hoglund@svenskakyrkan.se 

mailto:asa.nausner@svenskakyrkan.se

