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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

”Vi kan inte ta mänskliga rättigheter
för givet”

EMA ENDERLEIN FALL, I MITTEN AV BILDEN, ÄR NY ORDFÖRANDE I INTEGRATIONSFORUM. FÖRENINGEN
HAR PRECIS FLYTTAT TILL INNOVATUM, DÄR LOVISA BRINCK, INFORMATÖR OCH NORA EMANUELSSON,
KOMMUNIKATÖR HAR SIN ARBETSPLATS. NÄR DE NYA LOKALERNA INVIGDES I SEPTEMBER KOM BETLEHEM
ISAAK OCH FÖRELÄSTE OM RASISM OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. (BILD: HANNA DAHLSTRÖM)

Integrationsforum laddar för årets största arrangemang:
Internationella dagen för mänskliga rättigheter. I år har de bokat
en antirasistisk ”superstar” och hoppas att
coronaanpassningarna gör att de når ut till större publik.
Av Hanna Dahlström
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
2020 har gått i förändringens tecken för Integrationsforum. Den anrika
föreningen har fått ny ordförande och delvis ny styrelse. Efter 20 år i
samma lokaler har de flyttat till Innovatum.
– Det har varit mycket förändring. Men det har landat väl och vi har fått
många nya medlemmar, säger Ema Enderlein Fall, ny ordförande i
Integrationsforum.
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Nu förbereder sig föreningen för
årets största arrangemang:
Mänskliga rättigheter-dagen, MRdagen, som de arrangerar för fjärde
året. Den går av stapeln 23 oktober
på ungdomskulturhuset N3.
Program är spikat och föreningen
har bokat en ”superstar”:
föreläsaren, aktivisten och Raoul
Wallenbergpristagaren Lovette
Jallow. Hennes organisation Action
for humanity arbetar mot rasism
och strukturella orättvisor och har
över 120 000 följare på Instagram.
– Vi gjorde en segerdans när det
blev klart. Hon är ett jättestort
namn med internationell publik,
säger Ema Enderlein Fall.
– Det är fantastiskt att få henne till
lilla Trollhättan. Hon är också
väldigt pedagogisk och kommer
prata om det hon brukar –
strukturell rasism och
diskriminering, säger Nora
Emanuelsson, kommunikatör.

INTEGRATIONSFORUM HAR BOKAT LOVETTE JALLOW
TILL MR-DAGEN. ”VI GJORDE EN SEGERDANS NÄR
DET BLEV KLART. HON ÄR ETT JÄTTESTORT NAMN
MED INTERNATIONELL PUBLIK, SÄGER EMA
ENDERLEIN FALL. (BILD: HANNA DAHLSTRÖM)

Övriga föreläsare är Lucas Svärd, som ska prata om sin könskorrigering
och den fortsatta kampen mot samhällets ideal. Entreprenören Felicia
Margineanu, vilken som 17-åring samlade 10 000 personer till en
demonstration mot rasism efter valet 2010, kommer också.
Förra årets MR-dag blev en succé och lockade 700 personer. Att boka
större namn är också en del i Integrationsforums förändringsarbete och
en möjlighet att växa.
– Vi jobbar för mänskliga rättigheter, för allas lika värde och mot
diskriminering. I vissas ögon kan det nog verka lite tråkigt. Men det
behöver det inte vara. Med grymma föreläsare kan vi göra det mer publikt
och attraktivt, säger Ema Enderlein Fall.
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Även MR-dagen kommer bli annorlunda i år på grund av pandemin.
Föreläsningarna hålls för publik, samtidigt som de streamas i andra
lokaler på N3. Dessa har separata ingångar och tar in begränsat antal
personer. Vill man komma till N3 ska man boka plats, men programmet
går också att se via länk. Det blir inget traditionellt mingel, men lokala
föreningar kommer berätta om sin verksamhet digitalt och lokala profiler
kommer berätta vad mänskliga rättigheter innebär för dem.
Eftersom man kan titta på föreläsningarna via länk var man än befinner
sig hoppas Integrationsforum nå ut till ännu fler i år.
– Drömmen hade varit om alla skolor i Fyrbodal streamar. Man kanske
inte kan titta hela dagen, men någon föreläsning. Om dessutom
föreläsarna, föreningar och arbetsgivare sprider länken i sina kanaler kan
vi nå en jättepublik, säger Ema Enderlein Fall.
Årets tema är Valet är ditt, vilket både anspelar på att vi är halvvägs till
nästa val och på vikten av civilkurage i vardagen. Temat ska genomsyra
dagen.
– Vi hoppas att MR-dagen ska öka kunskapen i ämnena som föreläsarna
lyfter och att besökarna får tips och verktyg för hur man skapar
förändring i sin vardag. Det kan vara att förändra jargongen och säga
ifrån på arbetsplatsen. Eller att inte blunda för orättvisor och sprida
budskap i sociala medier, som exempelvis Black Lives Matter-rörelsen
gjort, säger Lovisa Brinck, informatör.
Även om vi i Sverige lever i en demokrati är det viktigt att fortsatt jobba
för mänskliga rättigheter, menar de.
– Vi ser ett jättestort behov av att prata om det både i Trollhättan och i
Sverige. Vi ser ett allt hårdare samhällsklimat, jag ser väldigt hårda
åsikter mot andra grupper och att man använder sig av uttryck som man
inte hade gjort för några år sedan i kommentarsfält. Vi kan inte ta
mänskliga rättigheter för givet. De har inte uppstått ur ingenting utan de
kommer från att människor har kämpat för sina rättigheter, säger Nora
Emanuelsson.
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