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Temaår för mänskliga rättigheter 2020 
 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

att  uppdra till kulturförvaltningen att inom nämndens ansvarsområden samordna och 
arrangera program och evenemang inom temat mänskliga rättigheter år 2020,  

att  i projekt- och evenemangsstöd till det fria kulturlivet 2020 anta tema mänskliga 

rättigheter som särskild övergripande prioritering, samt 

att  möjliggöra att verksamheter som söker verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 
2020 och vill göra något extra inom temat mänskliga rättigheter, även får möjlighet att 

söka projektstöd inför år 2020. 

 

Sammanfattning 

Under 2020 planerar Uppsala kommun att särskilt uppmärksamma frågan om 

mänskliga rättigheter och Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 (MR-dagarna) kommer 

att arrangeras i Uppsala år 2020. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter är centrala 
frågor för kulturnämnden och nämndens verksamheter är därmed naturligt berörda av 

ett temaår. Kulturförvaltningen önskar ett uppdrag att samordna och arrangera 
program och evenemang inom temat mänskliga rättigheter under året, samt 

möjliggöra för förenings- och kulturliv att delta genom att anta tema mänskliga 

rättigheter som särskild övergripande prioritering inom projekt- och evenemangsstöd 
2020. En förutsättning för temaåret är att medel tillförs i mål & budget 2020. 

 

Ärendet 

Uppsala kommun har en handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter år 2017-
2019. Syftet med handlingsplanen är att vägleda nämnder och bolagsstyrelser i arbetet 
med att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter samt motverka diskriminering 

och rasism i enlighet med de åtgärdsområden som beskrivs så att kommunala, 

nationella och internationella åtaganden och mål uppnås. Under inriktningsmål 8 i 
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Uppsala kommuns mål & budget för 2019 står att  

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet 

och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en 
föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som 

förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är 
delaktiga och har inflytande. 

Under 2020 planerar Uppsala kommun att särskilt uppmärksamma frågan om 

mänskliga rättigheter. Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 (MR-dagarna) kommer att 

arrangeras i Uppsala år 2020. 

Uppsala kommun är fristad för förföljda författare sedan 2008 och det finns kontinuitet 

i arbetet. Den nationella fristadssamordnaren är placerad i Uppsala och anställd på 

kulturförvaltningen.  Arbetet med romsk inkludering och föreningsstöd till nationella 

minoriteter ligger inom kulturnämndens ansvarsområden och nämnden arrangerar 
årligen ett program för att uppmärksamma den internationella minnesdagen för 

Förintelsens offer. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter är centrala frågor för 
kulturnämnden och nämndens verksamheter är därmed naturligt berörda av ett 
temaår. Inför år 2020 och eventuellt temaår för mänskliga rättigheter planerar 

förvaltningen att arrangera program och evenemang med temat i egen regi, att köpa in 

program samt att ha möjligheten att ge projekt- och evenemangsstöd till föreningar 
och kulturaktörer som vill arbeta särskilt med temat. Målsättningen är att de olika 

programmen och aktiviteterna ska komplettera varandra och löpa på under hela året.  

I kulturnämndens riktlinjer för stöd till det fria kulturlivet står det att nämnden kan 
besluta om särskilda övergripande prioriteringar för enskilt år. Kulturförvaltningen 

föreslår att man för projekt- och evenemangstöd till det fira kulturlivet 2020 inför tema 

mänskliga rättigheter som en extra prioriteringsgrund.  För de verksamheter som söker 

verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2020 och vill göra något extra inom temat 
mänskliga rättigheter föreslår förvaltningen att de får möjlighet att även söka 

projektstöd inför år 2020. För att inte urholka stöden och riskera att andra kvalitativa 
ansökningar ska få stå tillbaka för temat föreslår förvaltningen att stöden utökas med 

medel från den budget nämnden beslutar för temaåret.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kulturförvaltningen har i budgetberedningen inför 2020 påtalat behovet av medel, 

750 000 kr, för satsningar inom temat mänskliga rättigheter. Dessa medel är en 
förutsättning för att kunna genomföra temaåret. 
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