
FSO och Ordfront erbjuder fortbildning i 
mänskliga rättigheter och demokrati

FSO har tillsammans med Ordfront de senaste åren utbildat personal vid folkhög-
skolor i frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati. I coronapandemins 
spår sätts ytterligare fokus på den utmaning som de mänskliga fri- och rättigheter-
na står inför när många demokratier i världen är på tillbakagång, jämställdhetsfrå-
gor får stå tillbaks och faktaresistensen ökar.

För att stärka lärare, skolledning och annan personal på folkhögskolorna erbjuder FSO 
och Ordfront under 2020 nya kurser i mänskliga rättigheter och demokrati.

Goda kunskaper i vad mänskliga rättigheter är, var de kommer ifrån, hur rättighetsregel-
verket ska tolkas och principer användas, är avgörande för att möta människor på ett  
rättighetsbaserat sätt – och för att kunna argumentera mot ickedemokratiska synpunk-
ter.

Kursen blandar föreläsningar med interaktiva samtal, övningar och diskussioner för att ta 
vara på folkhögskolornas erfarenheter. Vi lyfter aktuella samhällsfrågor och ger dem ett 
rättighetsperspektiv. Läs mer om kursmomenten längre ner i dokumentet.

Fortbildningarna kan läggas upp som halvdag eller heldag, på plats eller digitalt. Ord-
front genomför fortbildningarna med en-två kursledare vid varje tillfälle. Presentationer 
av kursledarna finns bifogat i detta dokument.

Kursen är subventionerad av FSO och folkhögskolorna betalar 5 000 kr för en fortbild-
ning samt resor, mat och eventuellt boende för föreläsarna. Flera folkhögskolor kan gå 
ihop och få fortbildningen tillsammans och då dela på kostnaderna.

Fem nya fortbildningstillfällen finns att boka under hösten 2020, först till kvarn gäller. 
Kontakta Lina Remnert, lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se, för anmälan samt mer 
information.



Pass 1: Grunden – alla människors lika värde och rättigheter
Vad betyder de mänskliga rättigheterna, varifrån kommer de och för vilka gäller de? 
Finns det olika slags rättigheter, på vem vilar ansvaret att försäkra dem? Förklaring 
av de principer som mänskliga rättigheter vilar på: universalitet, odelbarhet, inbör-
des beroende, jämlikhet och icke-diskriminering, delaktighet och inkludering. När får 
rättigheter begränsas – när kränks rättigheterna? Har en inte också skyldigheter? Del-
tagarna får en introduktion i dagens gällande rättighetsregelverk och de utmaningar 
som vi idag ställs inför. 

Pass 2: Här finns möjligheter att välja inriktning utifrån folkhögskolans  
profil och önskemål. På Ordfronts hemsida finns fler alternativ att välja mel-
lan, se länk längst ner. 

Alternativ 1: Hotet mot demokratin

Vad är demokrati? Kan mänskliga rättigheter bara respekteras i en demokrati? Hur hänger 
rättigheter ihop med demokrati? Vilka utmaningar står Sverige, Europa och världen inför 
2019? Har vi en stark demokrati i Sverige? Vår grundlag skyddar vår demokrati – men hur 
stark är grundlagen och är den tillräckligt bra? Vad händer om icke-demokratiska krafter 
blir starkare i riksdagen? Är demokratiska rättigheter också verktyg för motstånd?

Alternativ 2: Rasismens ansikte 

Varje dag utsätts människor för diskriminering och rasism. 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? Vi djupdyker i antiziganismen, afro-
fobin, antisemitismen och islamofobin. Hur kommer det sig att nationalistiska partier och 
rörelser vinner mark i hela Europa? Bör rasistiska organisationer förbjudas? 

Alternativ 3: Rätten att tro eller inte tro

Att alla människor har rätt att välja sin egen tro, eller icke-tro, är en rättighet med starkt 
skydd både internationellt och nationellt. Men vad betyder det rent praktiskt och vad hän-
der när rätten till religion kolliderar med andra rättigheter och skyldigheter? Kan staten 
förbjuda viss religionsutövning och vad får det för konsekvenser? 

Länk till Ordfront där ni kan läsa mer om kursen och vilka kurspass ni kan välja mellan: 

ordfront.se/aktuell/kurser/kurs-manskliga-rattigheter

Kursmoment



Anna Wigenmark

Generalsekreterare Ordfront, MR-jurist, tidigare journalist. Har ut-
bildat poliser i Moldavien, parlamentariker i Turkiet och civilsamhäl-
lesorganisationer i Sverige mm. Anna har i många år granskat hur 
Sverige lever upp till sina internationella MR-åtaganden och har ak-
tivt arbetat mot framförallt FN:s olika granskningskommittéer. Hon 
har deltagit som expert i internationella konferenser kring frågor 
kopplade till skyddet för mänskliga rättigheter i kampen mot terro-
rismen. Hon företrädde de båda asylsökande egyptier som av CIA 
avvisades till tortyr i Egypten och arbetade i över tio år för deras 
upprättelse.  

Leif Ericsson

Tillsammans med några vänner startade Leif Ericsson Ordfront 
1969. De första åren demonstrerade de mot USA:s folkmordskrig i 
Vietnam. Efter Vietnams seger inriktade de sig alltmer på mänskliga 
rättigheter, de gav ut böcker om demokratins historia och startade 
studiecirklar om de mänskliga rättigheternas historia. Leif blev fas-
cinerad av demokrati och mänskliga rättigheter och var med om att 
bilda DemokratiAkademin, Mänskliga Rättighetsdagarna och Hög-
skoleutbildningen i mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan 

i Stockholm. För varje år som går blir han alltmer övertygad om att mänskliga rättigheter 
och demokrati är de stora ödesfrågorna. Han är stolt över att Ordfront på nytt startat en 
ambitiös studieverksamhet om dessa högaktuella och dramatiska frågor.

Benton Wolgers 

Benton har varit aktivist inom mänskliga rättigheter i hela sitt liv. 
Anti-apartheid,- asylrätts -och, Fair Trade-rörelsen är några exem-
pel. Benton var med och arbetade för att Färnebo folkhögskola 
skulle bli en egen folkhögskola, vilket den blev 1991 och har jobbat 
med utbildning i mänskliga rättigheter sedan dess. 
Han har utvecklat kurser inom globala rättvisefrågor, antirasism, 
Fair Trade och hållbar utveckling på Röda korsets folkhögskola. 
Han har varit utbildare i mänskliga rättigheter för Amnestyakademin, 
Fair Trade-rörelsen och Ordfront, och är styrelseordförande för 
Föreningen Ordfront.

Kursledare
En-två kursledare deltar vid varje tillfälle.


