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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETSDAGARNA 2020

Vid frågor kontakta: info@mrdagarna.se

 

Välkommen till Civilsamhällesträff!
I november 2020 anordnas Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången i Uppsala, på  
Uppsala Konsert och Kongress. Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats 
för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller 
vill lära mer om mänskliga rättigheter. Nu bjuder vi in din organisation att påverka vilken 
inriktning och innehåll arrangemanget ska ha.

Mötet kommer dels att bestå av information om Mänskliga Rättighetsdagarna och vårt sätt att 
arbeta, dels en dialogdel där du och din organisation kan dela med er av kunskap och erfaren-
heter samt knyta kontakter. 

De frågor som vi kommer att diskutera under mötet är:
• Vilka frågor som rör mänskliga rättigheter är mest brännande i Uppsala? 
• Vilka utmaningar står Uppsala inför när det gäller att respektera mänskliga rättigheter? 
• Vilka initiativ och föredömen finns som borde uppmärksammas? 
• Vilka talare vill ni se?
• Vilka målgrupper är särskilt viktiga att nå? 
• Vilka personer/organisationer bör bjudas in i ett tidigt skede? 

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att påverka arrangemangets innehåll och 
inriktning. Vi kommer att ta hänsyn till alla idéer och kommentarer som kommer in även om vi inte 
kan garantera att alla enskilda önskemål kommer med i det slutgiltiga programmet. Som tack för er 
medverkan erbjuder vi en fribiljett till MR-dagarna 2020 per organisation.

Tid: Torsdagen den 29 augusti. För att möjliggöra ett brett deltagande hålls mötet vid  
två tidpunkter, du deltar antingen 14:00-16:00 eller 17:30-19:30.

Plats: Sensus Studieförbund, Västra Ågatan 16, Uppsala

Anmälan: Anmäl dig senast den 20 augusti till: info@mrdagarna.se, ange namn och vilken  
organisation/nätverk/rörelse du företräder.

OBS – meddela oss även vilken av träffarna du vill delta vid!

Tillgänglighet: Samtliga lokaler är tillgängliga för dig som är rullstolsburen. Hörselslinga finns. 
Meddela oss gärna andra behov och önskemål vid anmälan. 

Varmt välkommen! 

Caroline Matsson, projektledare 
caroline.matsson@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 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 helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen 
Ordfront/Demokratiakademin, Sensus, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Svenska kyrkan, Ibnd Rushd, Friends, Bris, Göteborgs Universitet och 
Raoul Wallenberginstitutet i Lund. En lokal arbetsgrupp har även bildats som medverkar i planeringen inför konferensen 2020. I gruppen ingår Uppsala 
kommun, Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala Universitet, Sensus Uppsala, Svenska kyrkan i Uppsala stift, Funktionsrätt Uppsala, Lokal 
överenskommelse med föreningslivet (LÖK) samt Uppsala Läns Bildningsförbund.
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