
Välkommen till stormöte 7 december! 

Den 17-19 november 2016 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö på 

Malmö Live. Nu bjuder vi in din organisation att påverka vilken inriktning och 

innehåll arrangemanget ska ha.  

Under hösten har vi samlat in synpunkter på temat från en mängd civilsamhällesorganisationer i och 

omkring Malmö, som vi håller på att sammanställa och kommer att redovisa på ett stormöte den 7 

december i Malmö. Det finns då även tillfälle att komma med ytterligare kommentarer och dessutom få 

mer information om Mänskliga Rättighetsdagarna och vägen framåt. 

Ett övergripande tema för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 är satt av projektets huvudarrangörer efter 

diskussioner med de lokala aktörerna ovan. Temat vill belysa hur man praktiskt arbetar med och för 

mänskliga rättigheter och sätter särskilt fokus på ekonomiska och sociala rättigheter som rätten till 

bostad, arbete och hälsa. Önskemålet är att diskutera rättigheter på ett brett, begripligt och vardagsnära 

vis.  

De frågor som vi kommer att diskutera under mötet är: 

 Vilka rättighetsfrågor och -områden är mest relevanta/viktiga att lyfta i Malmö och 

Skåneregionen med tanke på det övergripande temat för 2016? 

 Vilka målgrupper är särskilt viktiga att nå? 

 Vilka personer/organisationer bör bjudas in i ett tidigt skede? 

 Andra tankar/kommentarer om Mänskliga Rättighetsdagarna  

Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att påverka arrangemangets innehåll och inriktning. 

Vi kommer att ta hänsyn till alla kommentarer som kommer in även om vi inte kan garantera att alla 

enskilda önskemål kommer med i det slutgiltiga programmet. Som tack för din organisations medverkan 

erbjuder vi en gratisbiljett till MR-dagarna 2016 per organisation.   

När: 7 december 2015, klockan 17.30 – 19.30  

Lokal: Stortorget - ligger på markplan i Stadshuset, Malmö stad, August Palms Plats 1  

Anmälan görs senast 2 december via http://simplesignup.se/event/68541 

Välkomna! 

Malin Slätis, projektledare  
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 att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska 

dagordningen. MR-dagarna är ett initiativ från civilsamhället och är ett icke-vinstdrivande projekt.  Huvudman 

för MR-dagarna är föreningen Ordfront och ett tiotal civilsamhällesorganisationer utgör tillsammans 

huvudarrangörsgrupp för konferensen.  
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