
Demokrati + mänskliga rättigheter = sant
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg,  6–7 december 2021

Länsstyrelsen Västra Götaland deltar som en av de lokala värdarna i årets 
Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg (MR-dagarna). 
2021 firar svensk demokrati 100 år. MR-dagarna uppmärksammar jubileums-
året genom att lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin 
utgör för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter. 

Mänskliga Rättighetsdagarna samlar praktiker, forskare, myndigheter, politiker 
och ideellt engagerade. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om 
mänskliga rättigheter och att lyfta upp frågorna på den politiska dagordningen. 

Läs om programmet, inträde och annat praktiskt kring MR-dagarna på Svenska 
Mässan i Göteborg på webbplatsen MR-dagarna i Göteborg (mrdagarna.nu)

Välkommen till vår monter och ta del av de seminarier vi anordnar 
under dagarna på temat Demokrati + mänskliga rättigheter = sant. 

Du hittar oss vid Västsvenska demokratitorget, monter H:03.

Måndag 6 december
Klockan 10.30-11.30 *      G4
Demokrati i pandemins kölvatten
Vilka utmaningar står vi inför idag och vad behöver vi 
göra framåt för att främja, förankra och försvara demo-
kratin för alla? 
Mer information

Klockan 16.00-16.30  **    Lilla scenen
DIKKO - Vad är Demokrati och yttrandefrihet?
Samtal om tidningen DIKKO vars främsta syfte är att för-
medla ett romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida 
kunskap om minoriteten romer.
Mer information

Tisdag 7 december
Klockan 11.00-12.00 *      R22-23
Hur är det att vara ung nationell minoritet idag? 
Vi lyfter i detta seminarium digitaliseringens möjligheter att 
synliggöra och representera unga minoriteters perspektiv. 
Mer information

Klockan 15.00-15.30 **    Lilla scenen
Rasism och ledarskap inom en organisation.
Under detta miniseminarium kommer du få ta del av 
kunskap om hur ledarskapet inom en organisation kan 
arbeta för att motverka rasism.
Mer information

Länsstyrelsen Västra Götalands programpunkter under MR-dagarna

* Huvudseminarium
** Miniseminarium   



.

Länsstyrelsen Västra Götaland på 
Mänskliga Rättighetsdagarna 2021

HUVUDSEMINARIER
Måndag 6 dec kl 10:30 - 11:30, G4
Demokrati i pandemins kölvatten
Hur ser statusen ut för demokratin i slutet av 2021? Vilka utmaningar står vi för idag och vad behöver vi göra 
framåt för att främja, förankra och försvara demokratin för alla? Välkommen till ett samtal med förtroendevalda 
och demokratins funktionärer på olika nivåer i samhället.
Medverkande: Saga Khaghani, Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland, Annika Lindström, Antidiskrimineringsbyrån Väst, 
Lisa Pedersen, Göteborgs stad, Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet, Jonas Trolle, Centrum mot våldsbejakande extremism, 
Jesper Eneroth, socialdemokraterna. Moderator: Lena Ulrika Rudeke, Göteborgs Universitet

Tisdag 7 dec kl 11:00 - 12:00, R22-23
Hur är det att vara ung nationell minoritet idag? Digitaliseringens 
möjligheter att synliggöra och representera ungas perspektiv
Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande för den svenska minoritetspolitiken. 
Genom sociala medier visar unga nationella minoriteter på helt nya sätt att nå ut och skapa en mötesplats för 
berättelser om identitet, kultur och språk som lägger vikten på ungas eget perspektiv. Under samtalet fördjupar 
vi oss i några av dessa initiativ.

Medverkande: Mer information kommer inom kort.

Lyssna på våra miniseminarier på Lilla scenen!
De är gratis för alla, även den som inte har köpt biljett till mässan.

Måndag 6 dec kl 16:00- 16:30, Lilla scenen
DIKKO - Vad är Demokrati och yttrandefrihet?
Hur är det att driva en romsk tidning idag? 
Samtal om tidningen DIKKO vars främsta syfte är att för-
medla ett romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida 
kunskap om minoriteten romer.

Föreläsare från tidningen DIKKO: Ansvarig utgivare 
Britt-Inger Hedström Lundqvist och chefredaktör  
Linda Lundqvist. Moderator: Maria Bogeblad, 
Romano Center i Väst

Tisdag 7 dec kl 15:00 - 15:30, Lilla scenen
Rasism och ledarskap inom en organisation
Ta del av kunskap om hur ledarskapet inom en 
organisation kan arbeta för att motverka rasism. 

Kitimbwa Sabuni, Länsstyrelsen Stockholm, håller en 
interaktiv workshop som utgår från ledarskapet och 
den roll som ledaren har i en organisation.

Träffa oss i vår monter H:03 
vid Västsvenska demokratitorget

MINISEMINARIER




