Vill din kommun eller region bli värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har sedan år 2000 varit Nordens och Europas främsta
arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Från
att ha arrangerats bara i Stockholm, flyttades konferensen 2006 ut i landet. Att vara värdstad för de
årligen återkommande Mänskliga Rättighetsdagarna har blivit alltmer eftertraktat.
Tidigare värdstäder har beskrivit hur projektet fungerar som en hävstång för det egna
människorättsarbetet och medför ny kunskap, nya kontakter och inspiration i det fortsatta arbetet.
Konferensen lockar också över tusen tillresta deltagare som under ett par dagar bor och lever i
kommunen, och programmet och de medverkande väcker därtill stor uppmärksamhet i nationella
och lokala medier.
Fakta
Mänskliga rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt med Föreningen Ordfront
som ekonomisk och juridisk värd. Kansliet är placerat hos Föreningen Ordfront som också är den
juridiska person som avtal ingås med.
Ett viktigt komplement till huvudmannen är den nationella arrangörsgruppen. 2020 består den av tio
organisationer som gemensamt står som arrangör av MR-dagarna – tio frivilligorganisationer –
Föreningen Ordfront, Bris, Amnesty Sverige, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga
rättigheter, Friends, Ibn Rushd Studieförbund, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan – samt en
akademisk institution – Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna under 3 dagar (varav en gratis dag) cirka:
3 000 – 5 000 besökare
80 – 100 utställare
150 programarrangörer
60 – 100 volontärer
Den huvudsakliga aktiviteten är en tredagars konferens som arrangeras i november eller december
varje år. Konferensen består av cirka 200 programpunkter (seminarier, workshops, föreläsningar,
panelsamtal, kulturinslag etc.), ett utställartorg samt nätverksmöjligheter.
Syfte
Arrangemanget har vuxit till en central institution för alla som arbetar med och intresserar sig för
mänskliga rättigheter. Tillsammans lyfter vi de mest aktuella frågorna, utmaningarna och
möjligheterna. Vi hittar också nya vägar till samarbeten, engagemang och nätverkande. Vår vision är
att mänskliga rättigheter skall genomsyra samhället och syftet med arrangemanget är att öka
kunskapen om mänskliga rättigheter samt att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.
Som värdstad delar ni vår vision och samverkar/samarbetar för att förverkliga dem.

Kriterier värdstad Mänskliga Rättighetsdagarna
Ett önskemål från Mänskliga Rättighetsdagarnas arrangörsgrupp är att konferensen arrangeras runt
omkring i Sverige. Övergripande förutsättningar för att arrangemanget ska placeras på en önskad ort
är det lokala och regionala engagemanget för arrangemanget och möjligheten att bidra finansiellt till
MR-dagarnas genomförande. Värdstad för 2020 är Uppsala. Beslut om värdstad tas av
huvudarrangörsgruppen.
Engagemang
En förutsättning för att få arrangera Mänskliga Rättighetsdagarna i er stad är att det finns ett tydligt
syfte och en politiskt förankrad vilja. I er ansökan bör ni därför motivera varför ni önskar få Mänskliga
Rättighetsdagarna till er stad eller region och beskriva hur förankringsprocessen ligger till. Exempel
på motivering kan vara att berätta vilket fokus ni önskar att Mänskliga Rättighetsdagarna ska ha och
varför, vilka långsiktiga effekter ni önskar Mänskliga Rättighetsdagarna ska medföra, hur ni arbetar
med mänskliga rättigheter lokalt och hur Mänskliga Rättighetsdagarna exempelvis skulle kunna bidra
med kompetensutveckling eller synliggörande av ett pågående arbete osv. Observera att önskemål
om tema eller fokus för konferensen är just ett önskemål – beslut fattas av projektets
huvudarrangörer.
Eftersom MR-dagarna är ett arrangemang med ett klart syfte om att åstadkomma förändring är lokal
förankring av arrangemanget önskvärd. En fördel är därför om er ansökan har flera avsändare så som
t ex en eller flera kommuner tillsammans med regionen, länsstyrelsen och/eller lokala
civilsamhällesorganisationer.
Finansieringskriterier
Mänskliga Rättighetsdagarna är ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt med den ideella
Föreningen Ordfront som ekonomisk och juridisk värd (www.ordfront.se). Något förenklat finansieras
arrangemanget på tre sätt: genom nationella bidrag (inklusive avgift från MR-dagarnas nationella
arrangörsgrupp), lokala/regionala projektbidrag och intäkter från biljetter, seminarier och utställare.
Kostnaderna för att arrangera MR-dagarna uppgår till cirka 6-8 miljoner kronor årligen.
En förutsättning för att Mänskliga Rättighetsdagarna ska kunna arrangeras i er stad är att det beviljas
tillräckliga lokala och/eller regionala projektmedel. Kommunen och andra stora lokala aktörer (t.ex.
region, länsstyrelse, högskola/universitet) finns ofta med som medfinansiärer av Mänskliga
Rättighetsdagarna. Riktmärke för den lokala finansieringen är anläggningskostnaden som idag är den
största utgiften för MR-dagarna. Kostnaden för en konferensanläggning för 3 dagar inkl. teknik och
personalkostnader ligger vanligtvis mellan en och två miljoner. Det lokala stödet kan antingen vara
direkta projektstöd/bidrag från de olika lokala finansiärerna fria/rabatterade konferenslokaler eller
liknande. Ett större bidrag ger också motprestation i form av exempelvis biljetter till konferensen.
Anläggningskapacitet
För att arrangemanget ska bli den mötesplats som eftersträvas och generera det intäkter som
behövs, krävs att det lokalt också finns en anläggning som har tillräckligt stor kapacitet. I normalfallet
betyder detta en konferensanläggning/Kulturhus med kapacitet att härbärgera 3 000 - 5 000
personer. I anläggningen bör det finnas 8-10 programlokaler som rymmer 50 – 300 personer i
biosittning och som kan användas parallellt samt en större samlingssal som rymmer 800 personer
eller fler. Anläggningen bör också kunna ha möjlighet att ta emot mellan 60 och 100 utställare.
Anläggningen bör också leva upp till tillgänglighetsrekommendationer för möten och konferenser
och ha ett uttalat hållbarhetsarbete.

Samverkan med lokala aktörer/lokal medarrangörsgrupp
När beslut om värdstad har fattats, skapas, i normalfallet, en lokal arbetsgrupp som arbetar under
ledning av Mänskliga Rättighetsdagarnas kansli. Denna arbetsgrupp är oerhört viktig för att göra
projektet till mer än bara ett evenemang. Gruppen ska förankra projektet lokalt, kartlägga ytterligare,
viktiga lokala aktörer och det kompetensutvecklingsbehov som finns hos de lokala organisationerna
samt agera bollplank till MR-dagarnas huvudarrangörer och kansli i val av tema och
programinriktning. Eftersom förutsättningarna ser olika ut på alla orter så ser den lokala
organisationen lite olika ut från år till år. Arbetet påbörjas vanligtvis cirka 2 år innan
huvudarrangemanget genomförs.
Ansökningsförfarande 2023 och 2024
Intresseanmälan: Fram till den 1 maj tar vi emot intresseanmälningar från kommuner/regioner som
vill vara värdar för MR-dagarna 2023. Om söktrycket är stort planeras ett beslut om 2024 att fattas
redan i år, varför vi nu även välkomnar intresseanmälningar för 2024.
Anmälan och frågor skickas till info@mrdagarna.se. En intresseanmälan är inte bindande.
Intresseanmälan kan vara bra att göra om den lokala beslutsprocessen inte är helt klar ännu eller om
bara delar av kriterierna kan uppfyllas och den ansökande vill ha en dialog om olika alternativa
lösningar.
Ansökan om värdstad 2023 och/eller 2024: En formell ansökan skall skickas in
till info@mrdagarna.se senast 15 juni. Ansökan ska innehålla både information om engagemang och
ekonomi, se ovan.
Ett beslut om val av värdstad för 2023 års Mänskliga Rättighetsdagar förväntas senast i september
2020.

