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Örebroveckan för mänskliga rättigheter 
Alla som deltar i Örebroveckan för mänskliga rättigheter måste stå bakom allas 
mänskliga rättigheter. Detta gäller civilsamhällets aktörer, Örebro kommun och 
politiker i styrgruppen. 

Syfte  

Syftet med Örebroveckan är att mänskliga rättigheter och demokrati ska 
synliggöras och debatteras, detta för att tydliggöra hur rättigheter ska skyddas och 
hur kränkningar inskränker dessa rättigheter. 

Örebroveckan 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.  

Bakgrund 

FNs konvention om mänskliga rättigheter gäller alla människor. Många länder har 
skrivit under konventionen men eftersom den inte är en lag, följs den inte överallt 
och människor kämpar dagligen för att få sina rättigheter respekterade. Med tiden 
har FN funnit det nödvändigt att särskilda gruppers rättigheter poängteras och 
därför har bland andra barnkonventionen, kvinnokonventionen och konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kommit till. 
 
Örebroveckan har sin grund i två motioner till Kommunfullmäktige. I den ena 
motionen föreslogs en årlig förintelse- och demokratikonferens som skulle ha 
förintelsen och andra brott mot mänskligheten som utgångspunkt för ökad 
tolerans och demokrati. Konferensen skulle fokusera framåt mot samförstånd och 
dialog. Den andra var en motion om upplysning om kommunismens och 
nazismens brott mot mänskligheten. Beslut togs 2007 att motionerna tillsammans 
skulle ligga till grund för det som då kallades Toleransveckan och som för första  

 



      KS 933/2017 
   2017-06-29 

 

 

Örebro kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
orebro.se 

 

gången skulle äga rum 2008.1 Under senare år har veckan utvecklats till att 
fokusera på mänskliga rättigheter och demokrati och heter nu Örebroveckan för 
mänskliga rättigheter. 

Civila samhället med stöd från Örebro kommun har sedan 2008 arrangerat 
Örebroveckan som fokuserar på mänskliga rättigheter, demokrati och samverkan. 
Örebro kommun har tillsammans med civilsamhället fyllt veckan med samtal, 
föreläsningar och utställningar som på olika sätt belyser - ofta osynliggjorda - 
gruppers rättigheter.  

 

 

                                                      

1 Beslut toleransvecka 070523; Projektrapport toleransvecka 2008 


