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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kära läsare!
I följande upplaga kommer vi nämna kommande
projekt, aktiviteter och evenemang som berör
Mänskliga Rättigheter.

NYHETER – INFORMATION
Om våra projekt

Integrationsskolan Agera 2018
Är ett integrationsprojekt för demokrati och mot
diskriminering. Del ett gick ut på att vi ska lära
förstagångsväljare att rösta och prata om
rösträtten. Sista gången var den 5 september
utanför integrationsforums lokaler.
Del två med utbildningar inleds under hösten. Se
mer på vår hemsida:
www.integrationsforum-adb.se

KOMMANDE HÄNDELSER
INTEGRATIONSSKOLAN
A GERA DEL 2
2018-09-10 PÅGÅENDE

N YCKLAR TILL DET SVENSKA
SAMHÄLLET

2018-08-20 START GRUPP 3

S PRÅKCAFÉ
Varje helgfri torsdag start
den 23 augusti
MÄNSKLIGA

Nycklar till det svenska samhället

RÄTTIGHETERSDAGEN

Nycklarna innefattar kunskap om det svenska
samhället. Projektet är ett ”TIA”projekt (tidiga
insatser för asylsökande) där vi via personliga
möten och nätverk i samverkan med volontärer
diskuterar viktiga ämnen och stegvis utökar
kontaktytorna mellan de asylsökande och
civilsamhället.

2018-10-24

Mänskliga rättigheter i praktiken – från
ord till handling
För andra året i rad anordnar Integrationsforum
mot rasism en Mänskliga rättightetersdag. En
träffpunkt för ideella organisationer och föreningar
såväl som kommunala verksamheter samt
civilsamhället. Via informationsbord,
föreläsningar, utställningar samt mingel har vi en
fullspäckad dag med något för alla så väl ung som
gammal.

2018

Diskriminering
Diskriminering
Känner
dig
Känner du
du dig
diskriminerad? Har du
frågor angående
diskriminering som du vill
ha svar på? Kontakta oss
för en rådgivning,
utbildning eller
konsultation. 0520-834 53

Mänskliga rättigheter Fyrbodal
Föreläsningar
- 17 Sep, kl. 13.00-15.00 – Perspectives
on attitudes towards sexual
violence.(Högskolan Väst, Padua I424,
Trollhättan) För mer information följ länken:
https://www.hv.se/kalender/2018/september/perspectives
-on-attitudes-towards-sexual-violence/

- 18 Sep, kl. 18.00-19.00 Typiskt svensktkultur, nationalism och svenska
värderingar. (Bohusläns museum,
Uddevalla) För mer information följ länken:
https://www.bohuslansmuseum.se/event/typiskt-svensktkultur-nationalism-och-svenska-varderingar/

- 18 Okt, kl. 18.00 – Allt vi inte pratar om.
(Scenrummet, stadsbiblioteket,
Trollhättan) För mer information följ länken:
https://www.bibliotek.trollhattan.se/web/arena/pa-gang

- 31 Okt-1 nov, kl. 09.00 HBTQ+-dagar.
(Högskolan Väst Föreläsning med
Susanne Hägglund den 31 okt och Mark
Levengood den 1 nov. Trollhättan)
För mer information följ länken:
https://www.hv.se/kalender/2018/november/hbtq-dag/

PÅ GÅNG I FYRBODAL
Medborgarservice
dropin, Trollhättan
2018-10-11 kl.14.00-16.00
Stadsbiblioteket

För mer information följ länken:
https://www.bibliotek.trollhattan.se/w
eb/arena/pa-gang

Kultur och
Integrationsmässa
Uddevalla
2018-10-12 & 13 kl. 10.00-16.00
Bohusläns Museum
För mer information följ länken:
https://www.uddevalla.se/download/18.
2ae68e5016364b7c4c11847/15283533
41245/Kultur%20och%20integrationsm
%C3%A4ssa%20h%C3%B6st%20201
8.pdf?vv_hit=true

Knytkalas
Trollhättan
2018-10-15 kl. 17.30-18.30
Ta med dig en enkel maträtt,
kaffebröd eller bröd till
Stadsbiblioteket så dukar vi upp till
ett knytkalas.

För mer information följ länken:
https://www.bibliotek.trollhattan.se/w
eb/arena/pa-gang

Fredsgudstjänst
2018-10-21 kl. 18.00
FN- föreningen i Trollhättan och
Skogshöjdens kyrka

För mer information följ länken:
https://www.svenskakyrkan.se/handelse?
eventid=40583d33-94e9-44b8-b6efa9564738cc49-95
Redaktionskommitté
Louise Olsson, Lisbeth Bengtsson
Robert Kozelka, Cathrin Boström Jan
Lundqvist, Jorge Pereira

Integrationsprojekt
"DoubleCup" – skapar integration och
nätverkande genom personliga och
enkla möten på arbetsplatser. Det sker
via förutsättningslösa fikamöten mellan
framtidsguider (personer från
företag/organisationer eller offentlig
verksamhet) och kandidater (nyanlända i
etableringsfasen eller asylsökande)
https://www.doublecup.se/
”TOPP” TOPP ger elever i årskurs 8 och
9 inblick i näringslivet genom en ny form
av ”prao”. Du som framtidsguide (person
från företag/organisation) stöttar
elevernas skolarbete genom kunskap
och erfarenheter från din arbetsplats.
Kanske ger du eleverna pusselbitar för
framtida gymnasie- och yrkesval?
www.topptrollhattan.se
"Exportfrämjande integration" Ett EUprojekt som matchar nyanlända
svenskars kompetens med etablerade
företags utvecklingsbehov.
https://exportframjandeintegration.com/

Vill du eller din organisation finnas med i
MR- bladet?
Har du aktiviteter som berör mänskliga
rättigheter. Kontakta oss!

Telefon: 0520 83 453
integrationsforum@telia.com
www.integrationsforum-adb.se

ALLAS LIKA VÄRDE

I Fyrbodal finns det
över 200
verksamheter och
cirka 270 000
invånare uppdelade
i 14 kommuner. Det
är en stor region
med många
möjligheter att lyfta
upp Mänskliga
rättigheter på den
politiska
dagordningen.

