
 

 

 
 

 

Pressmeddelande från Mänskliga Rättighetsdagarna 

 
Första namnen klara till Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö! 
 
Cynthia Enloe, Ramy Essam, Anders Kompass, Reema Nanavaty och Guy 
Standing. Det är några av talarna som medverkar under Mänskliga 
Rättighetsdagarna i Malmö i november. 
 
”Det handlar om dina rättigheter!” Så lyder temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 
2016. Mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid – men vilka är rättigheterna? Hur 
påverkar de dig i vardagen? Hur får du reda på dina rättigheter? Idag får 
civilsamhället och aktivister rycka in när staten brister i sitt ansvar att tillgodose de 
mänskliga rättigheterna. Hur påverkar det möjligheten för människor att få sina 
rättigheter uppfyllda och vad händer med ansvarsutkrävandet? I en tid när många är 
på flykt riskerar asylrätten att hotas. Hur kan den skyddas? Under Mänskliga 
Rättighetsdagarna 2016 kommer en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till 
bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att diskuteras. Vilka metoder kan användas för 
att förverkliga dem och vilka är utmaningarna? Vilka goda exempel finns det lokalt 
och globalt och vad kan vi lära av varandra?  
 
På temat rätten till arbete medverkar Guy Standing, brittisk professor och författare 
till boken Prekariatet – den nya farliga klassen (2011). Han kommer att föreläsa om 
vissa gruppers särskilda utsatthet på arbetsmarknaden. Reema Nanavaty är 
generalsekreterare för den indiska organisationen Self Employed Women’s 
Association, SEWA, som organiserar uppåt två miljoner kvinnor inom den informella 
sektorn. Hon kommer att tala om vikten av ekonomisk frihet för kvinnor och rätten till 
en säker försörjning. 
 
Flera av årets seminarier kommer att ta upp rätten att söka asyl och en särskild 
satsning görs för att öka kunskaperna kring papperslösas och utsatta EU-
medborgares rättigheter. Bland annat kommer Asylgruppen, Centrum för sociala 
rättigheter och Crossroads att hålla i workshops och informationsseminarier riktade 
till papperslösa och de som möter papperslösa och utsatta EU-medborgare i sitt 
arbete. 
 
I år kommer det också vara fokus på det lokala civilsamhället i Malmö, och då särskilt 
ungdomsrörelsen i Sveriges yngsta stad. Exempelvis kommer Hassela 
Ungdomsrörelse, en rörelse av och för unga med syfte att stötta social mobilisering, 
medverka.  



 
Freds- och konfliktfrågor är ett återkommande tema på Mänskliga Rättighetsdagarna 
och i år medverkar den amerikanska professorn i statsvetenskap Cynthia Enloe, 
som är en pionjär inom feministisk forskning om internationella relationer och har 
studerat militarismens konsekvenser för kvinnors rättigheter i flera decennier.   
 
Anders Kompass är den svenske FN-chefen som blev känd när han avslöjade 
franska FN-soldaters sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken. 
Han har lång erfarenhet av människorättsarbete och har bland annat varit med och 
byggt upp lokala kontor för mänskliga rättigheter i Colombia, Guatemala och Mexiko. 
På Mänskliga Rättighetsdagarna kommer han tala om tystnadskulturen inom FN och 
framtiden för världsorganisationen. 
 
Att tryckfrihetsförordningen i Sverige i år firar 250 år lyfter Mänskliga 
Rättighetsdagarna fram genom att låta fristadsförfattare, poeter och musiker ta plats i 
programmet. Bland annat kommer Ramy Essam, fristadsmusiker i Malmö sedan 
2014, att framföra flera av sina låtar och delta i samtal om yttrandefrihet. Ramy 
Essam är en egyptisk sångare och aktivist som blev känd när han framförde sina 
kampsånger på Tahrirtorget under revolutionen 2011.   
 
Vi ses i Malmö! 
 
Mänskliga Rättighetsdagarna 
Torsdag-Lördag 17-19 november på Malmö Live  
Lördagen är helt gratis! 
 
Kontakt, information och ackreditering:  
www.mrdagarna.se 
info@mrdagarna.se 
08-12 15 00 52, 072-050 42 52 
 
Om Mänskliga Rättighetsdagarna  
Mänskliga Rättighetsdagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största 
forum för mänskliga rättigheter. Konferensen äger rum årligen och är ett icke-
vinstdrivande samarbetsprojekt mellan DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för 
mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd Studieförbund, 
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Raoul Wallenberg 
Institutet vid Lunds universitet, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan och Sveriges 
Kvinnolobby. I år äger konferensen rum i Malmö och programmet genomförs 
med omkring 200 seminarier och debatter. På utställartorget finns ett 60-tal 
organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i praktiken.  

http://www.mrdagarna.se/
mailto:info@mrdagarna.se

