DemokratiAkademin
Seminarier på Mänskliga Rättighetsdagarna
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12. Svagt skydd för våra
grundläggande rättigheter
Torsdag 9 november
13:00-14:30 Plats: Rydbergsalen
Runtom i världen pågår något som kan beskrivas som ett försökt att nedrusta demokratin och rättsstaten. Regeringar fattar beslut som ökar dess
makt, på bekostnad av kontroll och balans av maktutövningen. Medias
och det civila samhället motarbetas och principen om alla människors
lika rättigheter utmanas.
Hur väl rustade för attacker mot vår grundlag, vårt demokratiska styre
och våra rättigheter är vi i Sverige?

MARIA LEISSNER

FOTO: EVELINA RÖNNBÄCK

Medverkande: Stellan Gärde: processjurist och författare,2´dre ordf
TALERÄTTSFONDEN och ordf i ApplyHumanRights.com, MR-stiftelsen,
Christina Johnsson doktor i Mänskliga rättigheter, prefekt/universitetslektor Malmö Högskola, Soraya Post, Europaparlamentet, Maria Leissner,
ambassadör i Porto Novo, bla. fd. generalsekreterare, chef Community of
Democracies
Moderator: Anette Pettersson Faye chef DemokratiAkademin
Arrangör: DemokratiAkademin och Mänskliga Rättighetsdagarna

SORAYA POST

60. Hur ska vi lyckas med demokrati
och mänskliga rättighetsuppdraget ?
FOTO: PRIVAT

Fredag 10 november
10:30-12:00 Plats: Konferensrum 18
- Vad är innebär uppdraget för mig som tjänsteperson, politiker, styrelseledamot?
- Vad innebär mänskliga rättigheter för de människor vi är till för? Vad
ställer det för krav på oss?

STELLAN GÄRDE
FOTO: AVDELNINGEN FÖR UPPDRAGSUTBILDNING UPPSALA UNIVERSITET

- Vi sätter det demokratiska ledarskapet i fokus
Seminariet är riktat till er i som har en ledarfunktion inom civilsamhället, kommun, landsting, myndighet men även för andra nyfikna Under
seminariet får ni viktiga kompetenser för att lyckas med ett demokratiskt
ledarskap. Som deltagare blir ni stärkta i ert förhållningssätt och får stöd i
att realisera ert demokratiska ledarskap med ett rättighetsperspektiv i er
verksamhet. Ni får också »smaka på« några enkla interaktiva metoder att
använda i vardagen.
Medverkande: Anette Pettersson Faye DemokratiAkademin, Christina
Johnsson doktor i Mänskliga rättigheter, prefekt/universitetslektor
Malmö Högskola

CHRISTINA JOHSSON

82. Vad är demokrati och hur går
en demokratisk process till?
Torsdag 9 november
14:30-16:00 Plats: Konferensrum 17

Deltagare i workshopen brukar tycka att de efteråt gör mer genomtänkta
beslutsprocesser och är mer uppmärksamma på delaktighet och inkludering
i sin verksamhet.
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Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av.
När bör den processen vara demokratisk? Denna workshop ger en förståelse
och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara, hur mänskliga
rättigheter är kopplad till demokratin och hur en demokratisk process kan gå till.

ANETTE PETTERSON FAYE
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Vi arbetar utifrån frågorna: Vilka är alternativen till demokrati?
När är demokrati att föredra och vilka grundprinciper bygger man då på?
Om man väljer en demokratisk process, hur går man i så fall till väga?
Medverkande: Anette Pettersson Faye chef DemokratiAkademin

Pedagogiskt ledarskap och demokrati- och
MR uppdraget- att omsätta i praktiken?
Torsdag 9 november
12:30- 13:00 Lilla scen
Hur ska jag göra? vad som krävs i det pedagogiska ledarskapet för att lyckas
omsätta demokrati och mänskligarättigheter i vardagens praktik.

CHRISTINA JOHSSON

Medverkande: Christina Johnsson doktor i Mänskliga rättigheter, prefekt/universitetslektor Malmö Högskola, Anette Pettersson Faye chef DemokratiAkademin

Diskriminerade har rätt till effektivt talerätt
Fredag 10 november
Lilla scen 11:30- 12:00

Medverkande: Paul Lappalainen, Jurist, Fd. senior expert hos DO. Doktorand på
jur fak, Stockholms universitet, Stellan Gärde: processjurist och författare, 2´dre
ordf TALERÄTTSFONDEN och ordf i ApplyHumanRights.com
Talerättsfonden mot diskriminering och DemokratiAkademin
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Den som utsätts för diskriminering har svårt att få upprättelse idag. Talerättsfonden har bildats för att kunna ge stöd till en snabbare utveckling av rättspraxisoch
genomslaget för diskrimineringslagsstiftningen

PAUL LAPPALAINEN

Anette Pettersson Faye medverkar också i

Ledarskap, religion och demokrati
Torsdag 9 november
11:30-12 Stora scen

Myndigheten för stöd till trossamfunden

Lördag 11 november
11.30-12:30 Konferensrum 12

Myndigheten för stöd till trossamfunden
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99. Scriptual reasoning –interreligiösa
samtal som grogrund för MR
STELLAN GÄRDE

