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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kära läsare!

KOMMANDE HÄNDELSER

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

ADB- PRISET

NYHETER – INFORMATION
Om våra projekt

Antidiskrimineringspriset 21 mars
Den 21 mars på FN dagen mot rasism och
diskriminering har vi prisutdelning till den/de elever
som vunnit årets antidiskrimineringspris.

Prisutdelning och firande av
vinnaren av årets ADB-pris.
Plats: Föreningsgatan 16
Tid: 16.00

S PRÅKCAFÉ
Varje helgfri måndag 17.0019.00.

Dialog med kommunalrådet Monica
Hanson, 9 April
Kvinnors rättigheter bjuder in Monica Hanson till att
berätta om hur Trollhättan stad arbetar med
jämställdhet. Vi kommer vara på Folkets Hus och
föranmälan krävs.
För mer information eller anmälan om deltagande
kontakta kansliet på: informator.adb@telia.com
eller ring 0520-834 53

Nycklar till det svenska samhället - dari
Vi har startat vår första grupp i Nycklar till det
svenska samhället den 18 mars. Den första
gruppen är för dari. Vi träffas måndagar 14.0016.00 och tisdagar 09.30-11.30.
Vill du veta mer om projektet eller vill du anmäla
dig? Kontakta kansliet på:
svenskanycklar@telia.com eller ring 0520-834 53

Diskriminering
Känner 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

- 2 april kl 18.00 Alexandra Pascalidou
(Folkets Hus, Lilla Edet)
https://www.folketshus.nu/noje/forelasningar/?n=584

- 4 april kl 13.00-15.00 A global
perspective on parenting (Jennifer
Lansford & Ann Skinner, på Högskolan
Väst i lokal Padua I424) obs,
föreläsningen är på engelska.
https://www.hv.se/kalender/2019/april/child-andadolescent-development/

- 10 april kl 17.00-19.00 Fika med
forskare - Kroppsmissnöje och
utseendekultur (Kristina Holmqvist

PÅ GÅNG I FYRBODAL
Funktionshinderpolitik i
Fyrbodal, konferens med
Länsstyrelsen.
2019-03-21 kl. 09.00-15.00
Folkets Hus i Trollhättan.
För mer information följ länken:
https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/kalenderhandelser---vastragotaland/2019-01-22funktionshinderspolitik-i-fyrbodal.html

Typisk svensk Studiecirkel,
Uddevalla
2019-04-17 kl. 18.00-20.15
Sensus, Agnebergsgatan 2
För mer information följ länken:
https://www.sensus.se/kurser-ochevenemang/typiskt-svensktstudiecirkel174359/?fbclid=IwAR3QWZFIy3S
4JVbWvdZJpd56axyTYvBOeAi0t
EEx4Fk1YVqc9yN_WLlaNQc

Gattario, på Bohusläns museum i
Uddevalla)
https://www.bohuslansmuseum.se/events/lista/?tribe
_paged=5&tribe_event_display=list&tribe-bar-myfield=V%C3%A4lj+en+kategori
-

11 april 17.30 heder (Marigona Karpuzi
på Trollhättans stadsbibliotek)
https://www.bibliotek.trollhattan.se/web/arena/pa-gang

Redaktionskommitté:
Louise Olsson, Lisbeth Bengtsson,
Robert Kozelka, Cathrin Boström, Jan
Lundqvist, Jorge Pereira

Integrationsprojekt
Kom och ha kul med oss på Klubb Kul – en
samlingsplats för barn i åldrarna 6 till 12 år
som inte har barnomsorg. Deltagandet är
kostnadsfritt. Ett projekt initierat av
Trollhättans Stad på Kronans kulturhus. ”Vi
pysslar, spelar spel och umgås” och
öppettiderna är följande.
Måndagar kl. 14.30-18.00.
Tisdag-fredag kl. 14.00-18.00.
Vill du veta mer om Klubb Kul? Hör av dig till
0520-497890.

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.

