BLI VÅR SPONSOR
Mänskliga rättighetsdagen 2020
Varje år anordnar Integrationsforum-adb evenemanget Mänskliga
rättighetsdagen Fyrbodal. Evenemanget är en plats där alla som arbetar med
eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter kan träffas, inspireras och
engageras i frågor om mänskliga rättigheter. Vårt mål är att sprida kunskap om
mänskliga rättigheter och att genom denna kunskap engagera flera i dessa
viktiga frågor.
Förra året drog evenemanget över 700 besökare och i år är ambitionerna
såklart att dra ännu fler! Besökarna kommer från alla möjliga sektorer och det
är en av fördelarna med evenemanget. Mänskliga rättigheter berör alla!
Mänskliga rättighetsdagen riktar sig till skolor, politiker, tjänstemän och
allmänheten, kunskap är till för alla.
Under evenemanget finns över 20 utställare på plats, allt från ideella
föreningar så som Rädda barnen och Kvinnojouren, till större organisationer så
som Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen. På programmet i år finns
föreläsare och talare så som:
Lovette Jallow - författare, föreläsare, entreprenör och prisad samhällsaktivist.
Lovette är en av samtidens viktigaste röster när det gäller kampen mot rasism,
diskriminering och orättvisor i samhället. Hon lyfter strukturella problem och
individuella skillnader som uppstår när människor bemöts olika beroende på
bakgrund, etnicitet, kön hudfärg osv.
Anna-Lena Joners Larsson – hon kallades för nazibruden men är nu
diakoniassistent och regelbunden gäst på ortens flyktingboende. Anna-Lena är
föreläsare och författare där berättar om sin tid som nazist, om hatet och den
mörka sidan i vårt samhälle. Men också om hur hennes barn gav henne en ny
syn på livet - och den svåra vägen ut ur rörelsen. Hon är nazisten som bytte
sida.

Datum: 23 oktober
Plats: N3 Trollhättan

Varför ska ni sponsra?
Att sponsra Mänskliga rättighetsdagen är ett sätt att visa på vilka värderingar
er organisation står för. Alla är för mänskliga rättigheter men vad en gör i
praktiken ser ofta olika ut. Detta är ett grymt tillfälle för er att visa på
handlingskraft, ni står upp för, och är med i främjandet av mänskliga
rättigheter genom denna sponsring.
Er logga kommer självklart också finnas under delen ”sponsorer” vilket gör att
alla som besöker evenemanget eller läser om det kommer se just er!
Sponsrar ni en summa över 4000 kr får ni även en presentation som sponsorer
i våra sociala medier. Där uppmärksammar vi att just ni gått in med sponsring
och därmed gör Mänskliga rättighetsdagen möjlig.
Alla sponsorer får också ett snyggt intyg som visar att ni är
sponsorer!

Vilka är vi på Integrationsforum-adb?
Integrationsforum är en ideell, politisk och religiöst obunden förening i
Trollhättan. Föreningen driver i sin tur en av Sveriges äldsta
Antidiskrimineringsbyråer (förkortat adb), här arbetar vi med
diskrimineringsfrågor utifrån lagen. Vi erbjuder gratis rådgivning vid
diskriminering, håller utbildningar och skapar opinion. Men det viktigaste för
dig här idag det är att vi också anordnar Mänskliga rättighetsdagen Fyrbodal
med fokus på jämlikhet, inkludering och mångfald.

Tack för att du tog dig tid att läsa
Vi på Integrationsforum-adb hoppas innerligt att just ni vill vara med och göra
Mänskliga rättighetsdagen möjlig.
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