Välkommen till dialogträff om
mänskliga rättigheter och demokrati!
I december 2021 kommer Mänskliga Rättighetsdagarna att arrangeras i Göteborg. Mänskliga
Rättighetsdagarna är Nordens största konferens om mänskliga rättigheter där forskare möter praktiker,
beslutsfattare möter civilsamhälle och allmänheten möter tjänstepersoner.
Det övergripande temat 2021 kommer att vara Mänskliga rättigheter och demokrati och ämnar utreda hur
dessa storheter är förenade och beroende av varandra men även vilka utmaningar som en demokrati
baserad på allas lika värde har idag. I världen, i Sverige och i Göteborg.
Redan nu påbörjas ett arbete kring att definiera innehållet i de dryga hundratalet programpunkter som
sedan genomförs under konferensen. Ett viktigt syfte med arrangemanget är att lyfta inte bara globala och
nationella frågor utan att göra konferensen relevant och viktig för invånare, beslutsfattare, tjänstepersoner
och civilsamhälle i Göteborg.
Därför bjuder vi nu in er i det civila samhället till olika träffar där vi i workshopform diskuterar dels vad
demokrati är, dels hur och om demokrati och mänskliga rättigheter hänger ihop. Vi vill särskilt ta del av era
funderingar och idéer kring vilka utmaningar demokratin står inför i Göteborg och Västra Götaland.
Upplägg för mötet:
 Information om Mänskliga Rättighetsdagarna, processen inför forumet och möjlighet till
delaktighet.
 Introduktion till diskussion om civila samhällets utmaningar och betydelse för demokrati.
 Dialog kring utmaningar för demokratin i Göteborg och Västra Götaland där du och din
organisation kan dela med dig av kunskap och erfarenheter samt knyta kontakter.
Tid: 10 november kl. 18:00-19:30
Plats: Mötet sker digitalt via Zoom, länk mailas ut dagen innan mötet.
Anmälan: Anmäl dig senast den 5 november till malin.slatis@mrdagarna.se, ange namn och vilken
organisation/nätverk/rörelse du företräder.

Varmt välkommen!
Malin Slätis, projektledare
072-050 42 52
malin.slatis@mrdagarna.se
www.mrdagarna.se

Kort om Mänskliga Rättighetsdagarna Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för
praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga
rättigheter. Syftet med arrangemanget är bl.a. att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre
upp på den politiska dagordningen. Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av
mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt och lockar mellan 3000 och 5000 deltagare. Konferensen drivs utan
vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Ordfront/Demokratiakademin, som är ekonomisk och
juridisk värd för projektet och Sensus, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Svenska kyrkan, Ibnd Rushd
studieförbund, Friends, Bris och Göteborgs Universitet samt i samråd med den lokala arbetsgrupp som byggs upp i
respektive värdstad.

