Stärk rättighetsperspektivet inom din verksamhet
– besök MR-dagarna i Göteborg 6–7 december!
Den 6-7 december arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i
Göteborg och i år kan vi äntligen mötas på plats. Temat för konferensen är Demokrati
+ mänskliga rättigheter = sant! Konferensens breda programutbud ger ett utmärkt
tillfälle till fortbildning för dig som arbetar som tjänsteperson i stat, region och kommun.
Ta chansen till en unik möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling, samtidigt
som du får möjlighet att träffa kollegor och skapa nya nätverk!

Tema: Demokrati och
mänskliga rättigheter
År 2021 firar svensk demokrati 100 år.
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg
kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta både de möjligheter
och de utmaningar som demokratin utgör
för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter.
Under Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras runt 150 seminarier som på olika
vis knyter an till temat Demokrati + mänskliga rättigheter = sant! En stor del av dem
riktar sig specifikt till dig som är tjänsteperson inom offentlig sektor.
Välkommen den 6–7 december!

www.mrdagarna.se 

Passa på att boka biljetter med
boka-tidigt-rabatt!
Till och med 15 oktober erbjuder vi 10%
boka-tidigt-rabatt på biljetterna, och hela 20%
rabatt ifall ni gör en gruppbokning på minst
fem personer.
Myndigheter/företag:
2 dagar: 2 475 kr/st (vid köp av fem biljetter
eller fler 2 200 kr/st)
1 dag: 1 620 kr/st (vid köp av fem biljetter
eller fler 1 440 kr/st)
Erbjudandet gäller till och med 15 oktober
2021, se bokningssidan för fullständiga villkor.
Boka din biljett HÄR!

info@mrdagarna.se

Tips ur programmet till dig som tjänsteperson:
☛ Demokrati i pandemins kölvatten
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
☛ De hör, men lyssnar inte - placerade barn i tvångsvård
Riksförbundet Attention
☛ Hur ser segregationen ut i Sverige?
Delegationen mot segregation
☛ Demokrati och MR för göteborgare med funktionsnedsättning
Funktionsrätt Göteborg - funktionshinderföreningar i samverkan
☛ Rättighetsbaserat arbetssätt och demokrati
Sveriges Kommuner och Regioner
☛ Nationella minoriteters delaktighet och inflytande i Sverige
Enskilda Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda
☛ Från globala mål till regionala insatser
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen
☛ Hur kan vi skydda demokratin mot populism?
Civil Rights Defenders
☛ MR-professionen: ett yrke på framväxt i demokratins tjänst
Länsstyrelserna
Programmet i sin helhet hittar du HÄR!
Vad är Mänskliga Rättighetsdagarna?
Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är
Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger
rum årligen och är ett samarbetsprojekt mellan Föreningen
Ordfront (ekonomisk och juridisk huvudman), Amnesty,
DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga
fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund
och Svenska kyrkan.
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