NÄTVERKET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I
TROLLHÄTTAN - SWEDEN

A

rtikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete
och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
FN: S ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Nätverket för mänskliga rättigheter i Trollhättan – Sweden
Initierat av Integrationsforum mot rasism i Trollhättan

NÄTVERKET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I TROLLHÄTTAN –
SWEDEN
Är ett ideellt, partipolitiskt och religiöst obundet forum. Nätverket är en
frivillig sammanslutning av organisationer och enskilda personer. Nätverket
startades år 2016 och är pågående.
MÅLSÄTTNING OCH VÄRDEGRUND
Nätverket för mänskliga rättigheter i Trollhättan – Sweden har som mål att
vara ett forum för dialog, opinionsbildning och med informationsspridning
samt kunskapsutbyte öka kunskapen om mänskliga rättigheter hos varandra
och för invånarna.
De grundläggande värderingarna som nätverket rymmer ligger i linje med
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och omfattar i
synnerhet alla människors lika värde.
STRUKTUR
Varje organisation är självständig i förhållande till MR-nätverket.
Beslut fattas inom MR-nätverket.
Minst sex möten ska hållas varje år.
Samarbetskommitté samt arbetsgrupper bildas inom nätverket av anslutna till
nätverket.
SAMVERKAN
Nätverket kan samverka med alla organisationer som delar nätverkets
målsättningar och värdegrund.
SAMARBETSKOMMITTÉ
Nätverket utser en samarbetskommitté, bestående av fem ledamöter från olika
organisationer, att samordna nätverkets verksamhet.
DELTAGARE
Organisationer och enskilda som accepterar denna överenskommelse kan när
som helst begära anslutning till MR-nätverket och därmed registreras.
Organisationer och enskilda kan när som helst på egen begäran avregistrera
sig.

ANSLUTNA ORGANISATIONER

Brottsofferjouren

Amnesty International Ungdom

Kvinnojouren Duvan

Chilenos Somos Todos

Rädda Barnen

ABF Fyrbodal

Språkvän Thn

Kvinnoforum

Svenska Kyrkan
Integrationsforum motrasism i THN / ADB THN

VILL DU ELLER DIN ORGANISATION VARA MED?
TA KONTAKT MED INTEGRATIONSFORUM MOT RASISM

Kontakta oss på följande:
Telefon: 0520-834 53
E-post: integrationsforum@telia.com
Hemsida: www.integrationsforum-adb.se
Facebook: Integrationsforum ADB Trollhättan
Adress: Föreningsgatan 16, 461 30 Trollhättan

