Fredstorget på Mänskliga Rättighetsdagarna 2020
Har er organisation verksamhet eller ett projekt med fokus på internationella freds-,
konflikt- eller säkerhetsfrågor? Då kan ni anmäla intresse om att stå kostnadsfritt med
bokbord på MR-dagarnas Fredstorg!

Fredstorget är en del av Mänskliga Rättighetsdagarnas utställartorg tillägnad organisationer vars
verksamhet fokuserar på freds-, konflikt- eller säkerhetsfrågor eller som driver projekt på temat. Vi vill med
Fredstorget skapa en mötesplats för att belysa att frågor om mänskliga rättigheter är tätt
sammankopplade med fredsfrämjande och konfliktförebyggande arbete. Fredstorget är en mötesplats där
ni har möjlighet att träffa intresserade besökare, informera om ert projekt eller verksamhet och knyta nya
relevanta kontakter.
Är din organisation intresserad av stå på Fredstorget 2020? Då kan ni anmäla ert intresse genom att maila
info@mrdagarna.se , skriv ”Fredstorget” i ämnesraden. Skriv gärna också kortfattat hur er verksamhet eller
ert projekt knyter an till tanken med Fredstorget. Antalet platser är begränsat så anmäl ert intresse så snart
som möjligt!

Bokbord
I detta erbjudande ingår:




Kostnadsfri plats på MR-dagarnas utställartorg under samtliga tre konferensdagar (ca 2x1m)
Utrustning: bord, stolar, eluttag (mer exakt info om utrustning meddelas senare)
Synlighet på MR-dagarnas utställarwebb och i tryckt material om Fredstorget

Miniseminarium
Vill din organisation hålla ett miniseminarium, berätta om er verksamhet eller ett aktuellt projekt med
anknytning till fredsfrämjande eller konfliktförebyggande arbete?
Mänskliga Rättighetsdagarna har möjlighet att erbjuda ett fåtal miniseminarietider kostnadsfritt till
programförslag med sådant fokus. Skicka in ert programförslag till oss via vårt programformulär på vår
hemsida: https://www.mrdagarna.nu/arrangeraprogram/information-miniseminariearrangorer/
Skriv i formuläret under ”Övriga kommentarer” om ni önskar hålla ert programförslag kostnadsfritt kopplat
till Fredstorget.
MR-dagarna gör ett urval baserat på inkomna förslag om meddelar beslut i slutet av augusti.

Har ni idéer på andra aktiviteter?
Kanske har din organisation en idé om någon annan typ av aktivitet än ett bokbord eller ett
miniseminarium som ni skulle vilja göra? Har ni en foto- eller konstutställning, ett förslag på filmvisning
eller skulle ni vilja anordna ett mingel eller annan aktivitet med koppling till freds- eller konfliktfrågor?
Hör av er till oss med er idé så kan vi undersöka förutsättningarna!
Ni är välkomna att höra av er till oss på MR-dagarnas kansli om ni har frågor!
Mail: info@mrdagarna.se
Tel: 08-12 15 00 52

