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Ansökan om värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslås besluta 
 
att ansöka om vara värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna för i första hand år 2019 och i 
andra hand 2020.  
 
 
Ärendet 
Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största forum för mänskliga 
rättigheter. Föreningen Ordfront är sedan år 2000 huvudman för arrangemanget, som 
genomförs tillsammans med den värdstad där arrangemanget förläggs.  
 
Ansökan om att vara värdstad för MR-dagarna ska vara inlämnad senast 20 mars 2017.  
 
Föredragning 
Uppsala kommun föreslås ansöka om att bli värdstad. Som landets fjärde största kommun och 
en regional tillväxtkraft kan Uppsala kommun i och med arrangemanget utgöra en stark röst 
för värnandet av demokrati och mänskliga rättigheter. 
 
MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och 
ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Det är en 
årligen återkommande konferens som innefattar tredagars program och har mellan 2000 och 
4000 deltagare, omkring 150 programpunkter, 70 utställare och 100 volontärer. 
Huvudarrangörer är Raoul Wallenberg Institutet, Svenska kyrkan, Fonden för mänskliga 
rättigheter och Föreningen Ordfront 
 
MR-dagarna har sedan starten år 2000 utvecklats till att bli ett av landets främsta forum för 
samtal, debatt och kompetensutveckling om mänskliga rättigheter. MR-dagarna har kommit 
att bli en central institution för alla som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige. Någon 
motsvarighet till MR-dagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Europa. Syftet med 
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arrangemanget är flera, bland annat att lyfta de mänskliga rättigheterna på den politiska 
dagordningen samt att utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationer och de myndigheter 
som har ett särskilt ansvar för mänskliga rättigheter. I år kommer MR-dagarna att arrangeras i 
Jönköping, år 2018 förläggs MR-dagarna till Stockholm.  
 
Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun fri från diskriminerande 
strukturer och ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Genom MR-
dagarna kan kommunen få en språngbräda i det fortsatta arbetet med mänskliga rättigheter. 
Ökade samverkansmöjligheter och engagemang kan bli följden. Tidigare värdstäder har 
vittnat om hur projektet fungerat som en hävstång för det egna människorättsarbetet och 
medfört ny kunskap, nya kontakter och inspiration i det fortsatta arbetet. 
 
Uppsala har som mål att vara nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som 
evenemangs- och mötesstad och har möjligheten att befästa den ytterligare genom värdskapet. 
Att vara värdstad för MR-dagarna har blivit alltmer eftertraktat. Konferensen lockar många 
tillresta deltagare till kommunen. Programmet och de medverkande får stor uppmärksamhet i 
nationella och lokala media. 
 
Om Uppsala kommun får stå värd för MR-dagarna så ges möjligheten att uppvisa lokala 
exempel från Uppsala när det gäller människorättsarbetet. Det ger positiva effekter för både 
kommunen och länet. Kommunen skapar sig en position med associationen att vara 
tongivande i frågor som rör att värna, skydda och säkra människors grundläggande rättigheter. 
 
Det finns många initiativ, verksamheter och pågående aktiviteter i Uppsala som kommunen 
har anledning att framhålla och synliggöra på MR-dagarna: 
 

• Kommunens aktiva samverkan med civilsamhället i frågor som rör att främja 
inkludering, delaktighet och mänskliga rättigheter – genom såväl den lokala 
överenskommelsen med föreningar (LÖK) men också i ingångna partnerskap 

• Att Uppsala är utsedd som en av fem utvecklingskommuner i landet för romsk 
inkludering 

• Uppsalas engagemang som fristad för förföljda författare. 
• Att Uppsala kommun är förvaltningsområde för det finska språket och arbetar aktivt 

med skyddet för de nationella minoriteterna 
• De möjligheter som finns till högre utbildning i Uppsala inom området mänskliga 

rättigheter, till exempel mastersprogrammet i mänskliga rättigheter vid Uppsala 
universitet 

• Att Uppsala universitet genom ett uppdrag från regeringen tagit fram en 
uppdragsutbildning för statliga myndigheter i mänskliga rättigheter 

• Den framstående forskning som bedrivs i Uppsala inom områden som freds- och 
konflikt och även områden som handlar om rasifiering, diskriminering, klass, genus 
och intersektionalitet 

• Inom kommunens organisation pågår kontinuerligt utbildningar inom området 
mänskliga rättigheter, HBTQ och jämställdhet 
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• Kommunens medlemskap sedan 2006 i den Europeiska koalitionen Städer mot rasism 
(ECCAR) och vad det innebär för kommunen 

• Den lokala Antidiskrimineringsbyråns arbete och samverkan med kommunen 
• Kommunens systematiska arbete med social inkludering och social hållbarhet i 

stadsplaneringen 
• Det moderna och upplevelsebaserade museet om fred och mänskliga rättigheter – 

Fredens Hus 
• Hur kommunens engagemang genom en samlad handlingsplan Främja mänskliga 

rättigheter och motverka diskriminering och rasism ska stärkas än mer  
 
Vid kontakter med kansliet för MR-dagarna har det framgått att det redan nu inkommit flera 
starka ansökningar för att vara värdstad för genomförandet år 2019. Av det skälet överväger 
kansliet att redan under augusti 2017 ge besked om vilka städer som blir värdstad för både år 
2019 som 2020. Därför föreslås att Uppsala kommuns ansökan ska avse i första hand år 2019 
och i andra hand år 2020.  
 
I ansökan ska kommunen visa att den grundas på en samverkan mellan olika organisationer i 
regionen. Kontakt har inledningsvis tagits med Uppsala universitet, Länsstyrelsen Uppsala 
län, Region Uppsala, Samordningsförbundet Uppsala län, Uppsala konsert och kongress och 
civilsamhället genom föreningarna inom den lokala överenskommelsen med föreningslivet. 
Samtliga av dessa tillfrågade har svarat positivt på frågan om att samverka kring MR-dagarna 
i Uppsala. Ytterligare samverkanspartner kan tillkomma. 
 
När beslut om värdstad har fattats, skapas i normalfallet en lokal arbetsgrupp som arbetar 
under ledning av MR-dagarnas kansli. Arbetsgruppen är central i den meningen att den ska se 
till att göra projektet till mer än bara ett evenemang. Gruppen ska förankra projektet lokalt, 
kartlägga ytterligare viktiga lokala aktörer och det kompetensutvecklingsbehov som finns hos 
de lokala organisationerna samt agera bollplank till MR-dagarnas huvudarrangörer och kansli 
i val av tema och inriktning. Arbetet i den lokala arbetsgruppen påbörjas vanligtvis cirka 2 år 
innan arrangemanget hålls. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
MR-dagarna finansieras genom nationella bidrag, lokala och regionala bidrag samt intäkter 
från biljetter, seminarier och utställare.  
 
En förutsättning för att MR-dagarna ska kunna arrangeras i Uppsala är att kommunen 
tillsammans med andra lokala och regionala aktörer bidrar med projektmedel. Kommunen och 
andra större lokala aktörer, exempelvis region, länsstyrelse, universitet finns så gott som alltid 
med som medfinansiärer av MR-dagarna. Riktmärke för den lokala finansieringen är 
anläggningskostnaden som brukar vara den största enskilda utgiften.  
 
Uppsala konsert och kongress har lämnat en offert om 1,5 miljoner kronor för att hålla 
konferensen på UKK. Till det kommer kostnad för en projektledare under förberedelsetiden 
om cirka 2 år innan evenemanget hålls. Vidare kommer det att krävas kommunikatörsinsatser.  
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I det fall Uppsala får värdskapet ska kontakter tas med berörda aktörer kring gemensam 
finansiering av MR-dagarnas lokala bidrag. Uppsala kommuns del av finansieringen ska 
beaktas i kommande arbete med Mål och budget. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 


