
Bli en demokratisk  
människorättsförsvarare!

ordfronts 
kurser 2017

Ordfront som bildades 1969 är en politiskt och religiöst obunden  
kulturförening som står för allas lika värde och rättigheter, demokrati och 
det fria ordet. 1993 tog Ordfront initiativ till DemokratiAkademin vars 
syfte är att utveckla och göra praktik av demokratisk teori.  
Föreningen Ordfront tog initiativ till Sveriges första högskoleutbildning 
i mänskliga rättigheter på Teologiska Högskolan i Stockholm. Sedan 
starten 2000 är Ordfront huvudman för Nordens största konferens i 
mänskliga rättigheter – MR-dagarna. 

Marine le Pen?

Fler Flyktingar 
drunknar 
i Medelhavet.

Europa hotar asylrätten.

DonalD Trump!

Är du också oroad över den politiska utvecklingen? 
Vill du bli en demokratisk försvarare för mänskliga rättigheter?

Anmäl dig till
info@ordfront.se
www.ordfront.se
tel: 08- 12 15 00 51

Sverigedemokraterna växer.



Baskurser 
onsdagar 18.00-21.00

1. vecka 4
Vad är mänskliga rättigheter? Introduktion

2. vecka 5 
de mänskliga rättigheternas historia  
och filosofi

3. vecka 6 
demokrati – varför då?
Förståelse och gemensam definition av  
vad demokrati är och hur en demokratisk 
process kan gå till.

4. vecka 8 
rasismens ansikte
Hur ser rasismen ut i Sverige idag?

5. vecka 10
rätten till asyl 
Vem flyr, vem har rätt till skydd?  
Varför stängs gränserna?

6. vecka 12
Har inte alla rätt till vård och skola?
Om ekonomiska, sociala och kulturella  
rättigheter. 

7. vecka 14 
rätten till liv – dödsstraffet,  
aborträtten och eutanasi 

8. vecka 16 
så blir du en demokratisk  
människorättsförsvarare
Vad innebär det att vara en människorätts- 
försvarare och vilka olika sätt finns det att 
arbeta för mänskliga rättigheter?

vecka 17 (lördag)
Gemensam avslutning för deltagarna i  
baskursen och fördjupningskursen:  
utmaningarna mot de mänskliga rättigheterna
Varför är principen om människors lika  
värde så svår att respektera?  
Hur får vi en människorättsstat?

1. vecka 5 
kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

2. vecka 6 
Barnets mänskliga rättigheter

3. vecka 7 
Lika värde och lika rätt 
Vart vänder du dig när dina rättigheter kränkts? 
Hur ser diskrimineringsskyddet ut?

4. vecka 8 
tryck- och yttrandefrihet
Finns det gränser för vad man får skriva och säga?

5. vecka 10 
tortyr och kampen mot terrorismen

6. vecka 11 (torsdag)
företag och mänskliga rättigheter

7. vecka 12 
rätten att tro och inte tro. om religion  
och mänskliga rättigheter

8. vecka 13 (torsdag)
klimathotet och mänskliga rättigheter

9. vecka 14 
straffansvar och brott mot de mänskliga  
rättigheterna
Om den internationella brottmålsdomstolen  
och brott mot mänskligheten.

10. vecka 16
demokratiskt ledarskap 
Vad innebär det att vara en demokratisk ledare?

11. vecka 17
rättigheter för människor med  
funktionsnedsättning

Fördjupningskurser
Måndagar 18.00-21.00

kursprograMMet är preliMinärt. Veckoplaneringen 

gäller kurserna i Stockholm men kurstillfällena kan vid 

efterfrågan anordnas i bland annat Malmö, Jönköping, 

Göteborg, Umeå, Botkyrka. Den slutliga planeringen kan 

förändras och anpassas till kursorterna.

Baskurs och Fördjupningskurs i mänskliga rättig-

heter våren 2017 äger rum på onsdags- respektive måndags-

kvällar om inte annat anges. Anmäl dig till en hel kurs eller 

enstaka kurskvällar. Kursstart i slutet av januari. Gemen-

sam avslutning en lördag i maj. Kurserna genomförs om 

tillräckligt många anmäler sig.

avgiFt
Medlemmar i Ordfront: 80 kr per gång, hela Baskursen 

500 kr, hela Fördjupningskursen 500 kr. Icke-medlemmar: 

100 kr per gång, hela Baskursen 800 kr, hela Fördjupnings-

kursen 1000 kr. Fika till självkostnadspris. Kursmaterial 

tillkommer. 

kursansvariga:
Anette Pettersson, Anna Wigenmark, Benton Wolgers,  

Leif Ericsson och Sofia Zackrisson. 

Målsättning Med kursen
Demokratiska värderingar och allas lika värde och rättig-

heter ifrågasätts i allt högre grad. Kursen syftar till att ge  

kunskap, argument och analysförmåga för att kunna  

bemöta förslag och idéer som hotar mänskliga rättigheter 

och demokrati. Utbildningen ska inspirera till en demokra-

tisk människorättsaktivism.  


