Bli en demokratisk människorättsaktivist!
9 mars

Vad är mänskliga rättigheter?

Är allt tal om mänskliga rättigheter tomt prat utan ett tvingande ansvar? Kan stater välja om
de måste respektera rättigheterna eller strunta i dem? Vilka är rättigheterna? För vilka gäller
de?
Idén om mänskliga rättigheter går att spåra genom mänsklighetens hela skrivna historia. De
engelska, amerikanska och franska revolutionerna stödde sig på de mänskliga rättigheterna.

16 mars

Vad är demokrati?

Vi tar demokrati för givet. Men vad menar vi egentligen med demokrati? Vilka
grundvärderingar bygger demokratin på? När bör den processen vara demokratisk? Ni
får en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara och hur
en demokratisk process kan gå till. Är demokrati och mänskliga rättigheter samma sak?
Hänger demokrati och mänskliga rättigheter ihop i teori och praktik?

21 mars

Tryck- och yttrandefrihet

Tryck- och yttrandefrihet brukar kallas demokratins grundbult – utan den skulle vårt
samhällsskick falla samman. Men finns det gränser för yttrandefriheten?

6 april

Rätt till asyl

Senhösten 2015 stoppade plötsligt regeringen i praktiken möjligheterna för flyktingar att
resa till Sverige och söka asyl. Land efter land i Europa har på liknande sätt urholkat
asylrätten. Hur ser flyktingsituationen ut i Europa och världen? Vilka internationella avtal,
vilka lagar och regler gäller egentligen? Och vilka är människorna som flyr?

13 april

Lika värde lika rätt

Allas lika värde och rätten att inte utsättas för diskriminering är absolut – samtidigt utsätts
människor dagligen för diskriminering och rasism och människors möjlighet att utöva sina
rättigheter är olika beroende på vem man är. Vem diskrimineras i Sverige idag – finns
strukturell rasism i Sverige och vem drabbas i så fall?

Söndag 24 april
11.00- 15.30 Hur bli en demokratisk Människorättsaktivist?
Välkommen till en Dagsaktuell Debattbrunch som tillsammans med en tvåtimmars workshop
ger dig kunskap och idéer till MR-aktivism och praktiskt tillämpad demokrati.
Hur ska demokratin praktiseras utan att dessa värderingar sätts ur spel?
Du får lära dig hur du kan skapa förändring genom olika former av organisering och
opinionsbildning.

