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Kulturnämnden 
 

Samarbetsprojekt studieförbund demokrativeckan 2018  
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  fördela budgetposten Samarbetsprojekt Studieförbund 2018 enligt förvaltningens förslag.  
 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden avsatte 500 tkr för ett samarbetsprojekt med studieförbunden 2015 och 
satsningen har därefter fortsatt varje år. Inför 2017 införde nämnden demokrati som tema, och 
samarbetet har nu utökats till en temavecka om demokrati och mänskliga rättigheter 19-25 
mars 2018. Uppsala rödakorskrets har även de varit engagerade och delaktiga i frågan utifrån 
deras önskemål om att arrangera en vecka mot rasism under vecka 12. Tre studieförbund och 
Uppsala rödakorskrets har ansökt om medel för att genomföra evenemang under 
Demokrativeckan. Samarbetsorganen för länets studieförbund, Uppsala läns 
bildningsförbund, har dessutom ansökt om stöd för att genomföra ett musik- och 
demokratievent i maj 2018. Resterande budget förslår förvaltningen används för 
kommunikation om Demokrativeckan, arvoden för evenemang under Demokrativeckan samt 
till projektstöd till barns och ungas fria tid. 
 
 
Ärendet 
Kulturnämndens mål med satsningen på samarbetsprojekt med studieförbunden var att skapa 
ny verksamhet och aktiviteter i företrädesvis Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja samt 
på landsbygden. Fokus skulle ligga på tonåringar och unga vuxna samtidigt som satsningen 
också gärna fick leda till kontaktytor mellan grupper i samhället som traditionellt sett sällan 
möts.  
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Kulturförvaltningen fick i uppdrag att ta fram kriterier för satsningen i dialog med de 
studieförbund som är verksamma i Uppsala kommun. Samarbetsprojektet 2017 fick 
demokrati som övergripande tema. 
 
Demokrativecka 2018 
Initiativet till veckan väcktes i samtal mellan Uppsala läns bildningsförbund, Uppsala 
rödakorskrets och kommunen. Röda korset ville ta initiativ till en vecka mot rasism som Röda 
korset i Finland har arrangerat i många år under vecka 12. Kulturförvaltningen såg det som 
bra initiativ, men ville lyfta frågan på en mer övergripande nivå och låta hela veckan handla 
om demokrati och mänskliga rättigheter. Studieförbunden ville gärna samarbeta och frågan 
förankrades hos kommunledningen. 
 
Veckan har därefter planerats tillsammans med representanter från kulturförvaltning och 
kommunledningskontor, Uppsala rödakorskorets samt studieförbund. Budgeten för 
Demokrativeckan inryms i den budget som kulturnämnden har avsatt för samarbete med 
studieförbunden år 2018. Då de samarbetsprojekt som genomförts under tidigare år inom 
ramen för satsningen visat sig medföra svårigheter att få deltagare och att därför kurser har 
fått ställas in har förslaget att nu istället använda medlen för folkbildning och samtal om 
demokrati och mänskliga rättigheter mottagits positivt. För att ytterligare skapa delaktighet i 
Demokrativeckan har kommunen valt att bjuda in alla föreningar att delta. En inbjudan gick 
ut med möjlighet att anmäla evenemang senast 2018-01-31.  
 
Totalt har det anmälts 48 evenemang till Demokrativeckan. Kommunen arrangerar ett antal 
programpunkter, Uppsala rödakors krets anordnar fyra program i samarbete med Fredens Hus 
samt en programpunkt med Bibliotek Uppsala. Studieförbundet Vuxenskolan anordnar tre 
program, Folkuniversitetet två program (varav ett tillsammansmed Reginateatern), Bilda har 
tre programpunkter, Studiefrämjandet två programpunkter och Sensus har tre 
programpunkter. NBV är delaktig i ett evenemang tillsammans med Uppsala kommun och 
ULB. 
 
Studieförbunden liksom Uppsala rödakorskrets har haft möjlighet att söka medel för att kunna 
anordna program under veckan. Det är dock bara Studiefrämjandet, Bilda och Folkuniversitet 
av studieförbunden som har ansökt om stöd. Se tabell nedan. Totalt ansöker studieförbunden 
och Uppsala Rödakorskrets om 107 tkr för att genomföra veckan. Stödet används till 
fördragshållare, lokalkostnader och viss kommunikation. 
 
Övrigt på temat samverkan studieförbund och demokrati 
Studieförbunden planerar för att ett stort musikkonvent som de har valt att kalla Uppsala 
Musikdemo - musik demokrati folkbildning, på̊ UKK den 23 maj 2018. Folkbildningens 
organisationer i Uppsala län ser ett gemensamt behov av att synliggöra den omfattande 
musikverksamhet som bedrivs inom studieförbunden. Exempel på programpunkter är:  

 Hur kan Folkbildningens musikverksamheter stärka den lokala tillväxten? 
Musikgruppen som bildningsresa – vad händer i gruppen och vad tar deltagarna med 
sig i sitt framtida liv? 
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 Från replokalen till festivalscenen – vilken roll spelar folkbildningens 
musikverksamhet för det ”svenska musikundret”? 

 Hur engagerar unga sig idag? Behövs det nya former för det demokratiska inflytandet? 

 Framtidens musikskapande – låt dig inspireras av ny teknik och nya idéer. 

 Hur fungerar upphovsrätten på̊ internet och vad behöver vi som 
upphovsrättsinnehavare tänka på? 

 Hur når vi ut med var musik? Genomfor din egen Europaturné. 

 
Målgrupp för eventet är deltagare och framtida deltagare i musikverksamheterna och den 
lokala musikbranschen samt kommunens politiker och tjänstmän och verksamheter som 
samverkar med studieförbunden idag.  
 
Uppsala läns bildningsförbund ansöker om 120 tkr för att kunna genomföra eventet vilket 
täcker kostnader för marknadsföring, föreläsningar/workshops, utställningar och teknik. 
 
För övrigt föreslår förvaltningen att de budgetmedel som återstår efter Demokrativeckan och 
musikkonventet överförs till budgeten för stöd till barns och ungas fria tid och till höstens 
ansökningsomgång. Stödet är till för öppen fritidsverksamhet i föreningsregi för 
barn/unga/unga vuxna, med prioritet för verksamhet i socioekonomiskt utsatta stadsdelar, och 
det rimmar därmed väl med samarbetsprojektets ursprungliga intention att skapa ny 
verksamhet och aktiviteter i företrädesvis Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja samt på 
landsbygden med fokus på tonåringar och unga vuxna. Studieförbunden kan därmed söka stöd 
till barns och ungas fria tid för samma verksamhet som inom samarbetsprojektet. 
 
Förslag hantering av budget samarbetsprojekt studieförbund 2018 
 

Föreningar För vad Belopp Förslag 

Uppsala rödakorskrets 
En vecka mot rasism, föreläsningar, 
utställningar 60 000 60 000 

Studiefrämjandet Förortspoesi och utställning 8 365 8 300 
Bilda Debatt och demokratiskt inflytande Sävja 36 500 36 500 

 Diskussionscafé / pratstund med FUB   

 Öppna arrangemang på Ungdomens hus   
 Flyktingsituationen då och nu   
Folkuniversitetet föreläsningen ”Mod som förändrar världen”  2 500 2 500 
ULB Musikkonvent med demokratitema 120 000 120 000 
Summa stöd  227 365 227 300 
Kulturförvaltningen Kommunaktion demokrativeckan  152 700 
 Arrangemang demokrativeckan  50 000 
 Stöd till barns och ungas fria tid höst  80 000 
Totalt   510 000 
Budget 2018   510 000 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har i sin budget för år 2018 avsatt 510 tkr till ett samarbetsprojekt med 
studieförbunden. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
Bilagor:  1. Sammanställning ansökan stöd demokrativeckan 
 2. Ansökan stöd musikkonvent 
 3. Program demokrativeckan 
 
  



Bilaga	‐	Ansökningar	medverkan	demokrativeckan	
 

Bakgrund	
19 – 25 mars 2018 har Uppsala kommun en vecka för demokrati och mänskliga rättigheter 

tillsammans med Uppsala rödakorskrets, studieförbund och övriga föreningar. Veckan anordnas för 

att lyfta allmänmänskliga frågor som står utanför partitpolitik och samtalen och aktiviteterna blir 

också ett sätt att lyfta valåret 2018. 

Initiativet till veckan väcktes i samtal mellan Uppsala läns bildningsförbund, Röda korset och 

kommunen. Röda korset ville ta initiativ till en vecka mot rasism som Röda korset i Finland har kört i 

många år under vecka 12. Kommunen såg det som bra initiativ, men ville lyfta frågan på en mer 

övergripande nivå och låta hela veckan handla om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Studieförbunden liksom Uppsala rödaorkrets har haft möjlighet att söka medel för att kunna anordna 

program under veckan. Det är dock bara Studiefrämjandet, Bilda och Folkuniversitet av 

studieförbunden som har ansökt om stöd. 

Ansökningar	samarbetsprojekt	demokrativecka	2018	
 

Förening  För vad  Belopp 

Uppsala rödakorskrets  En vecka mot rasism, föreläsningar, utställningar  60 000 

Studiefrämjandet  Förortspoesi och utställning  8 365 

Bilda  Debatt och demokratiskt inflytande Sävja  36 500 

  Diskussionscafé / pratstund med FUB   

  Öppna arrangemang på Ungdomens hus   
  Flyktingsituationen då och nu   

Folkuniversitetet  föreläsningen ”Mod som förändrar världen”   2 500 

Summa stöd    107 365 
 

Bilda		
Debatt och demokratiskt inflytande, Sävja 7 500 kr 

En grupp unga, 13‐18 år, som träffas tre gånger för att lära sig debattera, ta plats och göra sin röst 

hörd. Första träffen blir i demokrativeckan (22/3) och målsättningen är att de sedan ska medverka i 

ett panelsamtal med politiker på Sävjadagen den 19/5. Bidraget är för ledararvoden och material 

Diskussionscafé / pratstund med FUB 9 000 kr 

I samverkan med FUB Uppsala och projektet ”Ge makten vidare” ska man göra ett diskussionscafé 

med tillfälle till samtal kring demokrati, delaktighet och tillgänglighet. Samtalet leds av Eleonor och 

Thomas som har egen erfarenhet av funktionsnedsättningar och LSS‐insatser. Bidraget är för lokal 

och ev arvode till Stina Wolter. 

 

Öppna arrangemang på Ungdomens hus 15 000 kr 

Öppna arrangemang under kvällstid, bland annat feministiskt självförsvar med Uppsala tjej‐ och 



transjour, föreläsning med Mattias Gardell, workshop i spoken word, öppen scen och konsert. Syftet 

är att öppna upp för samtal kring demokratins möjligheter och utmaningar samt hur kultur och 

skapande kan användas som en politisk kraft i ett demokratiskt samhälle. Bidragte går till arvode för 

artist samt föreläsare. 

Flyktingsituationen då och nu 5000 kr 

Vi hade tänkt jämföra flyktingpolitiken med förr och nu. Vilka stora skillnader finns det idag. Varför 

flyr man från sitt hemland och vilka rättigheter har man. Unga ensamkommande presenterar och 

berättar tillsammans med äldre flyktingar som kommit till Sverige på 1970‐80‐talet. Ett arrangemang 

tillsammans med Föreningen Mamma Killa. Stödet söks för föreläsare och lokalhyra.  

Totalt Bilda ‐ 36 500 kr. 

Folkuniversitetet	
	
Mod som förändrar världen – 2500 kr 

Den 22 mars 2018 arrangerar Folkuniversitetet en forskningsföreläsning tillsammans med Sävja 

Kulturcentrum. Föreläsningen äger rum klockan 18:00‐19:00 i Allsalen på Sävja kulturcentrum. Efter 

föreläsningen kommer det finnas möjlighet för samtal och diskussion om de teman som behandlats. 

Stödet söks för inramning och marknadsföring av föreläsningen. 

Utöver föreläsningen den 22 mars kommer Folkuniversitetet under Demokrativeckan även arrangera 

en föreläsning med Reginateatern. Denna föreläsning finansierar vi dock på egen hand. 

Totalt Folkuniversitet – 2500 kr 

 

Studiefrämjandet		
	
Utställning Respektera flera ‐  2 365 kr 
Konstbrukets dagliga verksamhet ställer ut på Föreningshuset Kontakten utställningen ” Respektera 
flera”. Deltagarna som samtliga har funktionsvariationer har inför utställningen arbetat med ordet 
demokrati, vad det innebär och hur det kan gestaltas. Tillsammans har de utformat en utställning i 
olika material som textil, gips, text och bild. Syftet med utställningen är att inspirera besökarna på 
Kontakten att reflektera över demokrati‐begreppet och hur personer med funktionsnedsättning 
upplever sin möjlighet att påverka samhället. Stödet söks för ledarvode. 

 
Förortspoesi – 6000 kr 

Vi firar UNESCO:s poesidag 21/3 och firar samtidigt FN:s internationella dag för Konventionen om 

avskaffande av rasdiskriminering (CERD) med plats för poesi och samtal under Uppsala kommuns 

demokrativecka 19/3‐25/3. Vi läser poesi med tematisk tyngdpunkt på mänskliga rättigheter och 

frihet. Vi använder mikrofon och förstärkare för bättre tillgänglighet (hörbarhet) att påverka 

samhället. Evenemangen genomförs som frukostevenemang och vi bjudare på enklare fika. Stödet 

söks för fyra evenemang i Stenhagen, Sävja, Gottsunda och Gränby och går till enklare fika samt 

teknisk utrustning (mikrofoner, förstärkare och transport av teknisk utrustning).  

Total ansökan Studiefrämjandet – 8365 kr 

 



Uppsala	röda	korskrets	
	
Förläsningar 

Var kommer du ifrån egentligen?  

En föreläsning om adoption och mötet med rasism. Hanna Wallensteen, psykolog och föreläsare. 

Katarina Taikons gärning och kampen för Romernas lika rättigheter i Sverige 

Syfte med evenemanget är att lyfta romernas levnadsvillkor och rasismen mot gruppen i Sverige. 

Lawen Mothadi, författare och dokumentärfilmare, deltar. 

Rasismen drabbar oss alla. Marco Helles, föreläsare. 

Att aktivt arbeta mot rasism och ge kunskaper om ämnet. 

Stöd söks för arvode: 24 000 kr 

Utställning 

”Svart kvinna”, utställning utifrån Fanna Ndow Norrbys bok med samma namn.  

Citat från verkligheten och hur man som svart kvinna bemöts i Sverige idag. Invigning av utställningen 

som kommer att visas under hela våren. 

Utställning: Ett sista spår i Sverige 

Utställningen består av teckningar från Röda Korsets verksamhet på Migrationsverkets utreseboende 

i Åby, för personer som ska lämna Sverige. Teckningarna är gjorda av dessa personer precis innan 

deras utresa från Sverige. Utställningen syftar till att väcka uppmärksamhet kring de grupper som 

tvingas lämna Sverige och lyfta deras sorgliga historia. 

Stöd som söks: 20 000 kr 

Övrig produktion 

 Rollupps 

 Utskick till Röda korsets medlemmar 

 Tryck affischer mm 

 Övrig marknadsföring  

Stöd som söks 16 000 kr 

Total ansökan Uppsala Rödakorskrets 60 000 kr  

Alla	ansökningar	totalt:	107	365	kr	
 



Uppsala Läns Bildningsförbund       Uppsala 2018‐02‐19 
 

Uppsala Musikdemo ‐ musik demokrati folkbildning  
på UKK den 23 maj 2018. 
 
 
Bakgrund 
Folkbildningen är länets största anordnare av kulturarrangemang och anordnade 16 300 
arrangemang med en publik på 680 000 personer under 2016. En stor del av dessa arrangemang 
utgörs av musikarrangemang. Folkbildningen engagerar/ når också en stor mängd musikutövare 
genom kurser, studiecirklar varje år. Verksamheten har en stor betydelse för civilsamhället men 
glöms ofta bort i den offentliga debatten och hamnar i skuggan av bland annat idrottsrörelsen, den 
kommunala musikskolan och fritidsaktiviteter av olika slag. Inför valet 2018 ser folkbildningens 
organisationer i Uppsala Län ett gemensamt behov av att synliggöra vår omfattande 
musikverksamhet:  

 

 varför den finns, 

 vilken skillnad den gör, 

 att lyfta fram exempel ur vår verksamhet, 

 synliggöra hur vi arbetar och vilka effekter det får/betydelse det har för deltagarna, för 
regionen och för samhället som helhet. 

 
Ovanstående punkter bildar ett gemensamt tema som vi kommer att anordna ett konvent/större 
event kring den 23 maj 2018. Platsen för eventet är UKK som har tackat ja till att vara medarrangör. 
 
Upplägg och Innehåll 
Vi ser tre målgrupper för denna aktivitet: 
1. Politiker och tjänstepersoner inom Uppsala kommun vars verksamhetsfält innehåller 
folkbildningsfrågor. 
2. Deltagare och framtida deltagare i våra respektive musikverksamheter. 
3. Lokal musikbransch, angränsande verksamheter som arbetar med musik, arrangemang etc. 
ULB är officiell projektägare av arrangemanget och medverkande studieförbund/ folkhögskolor 
bidrar med olika programpunkter, föreläsningar, workshops eller paneldiskussioner som anknyter till 
det övergripande temat ”Musik & Demokrati”.   
 
Möjliga frågeställningar/exempel på programpunkter:  

 Hur kan Folkbildningens musikverksamheter stärka den lokala tillväxten? Musikgruppen som 
bildningsresa – vad händer i gruppen och vad tar deltagarna med sig i sitt framtida liv? 

 Från replokalen till festivalscenen – vilken roll spelar folkbildningens musikverksamhet för 
det ”svenska musikundret”? 

 Hur engagerar unga sig idag? Behövs det nya former för det demokratiska inflytandet? 

 Framtidens musikskapande – låt dig inspireras av ny teknik och idéer 

 Hur fungerar upphovsrätten på internet och vad behöver vi som upphovsrättsinnehavare 
tänka på? 

 Hur når vi ut med vår musik? ‐genomför din egen europaturné. 
 
Självklart så avslutas dagen med konserter på UKK kl. 19.00‐23.00 som synliggör ny spännande musik 
som finns inom studieförbundens verksamhet. Konsertdelen kan även fungera som en showcase för 
lokal musikbransch. 
 



Ekonomi 
För att kunna genomföra detta konvent ansöker vi om 120 000 kr för att täcka kostnader för: 
 
Marknadsföring 
Föreläsningar/workshops 
Utställningar m.m. i Foajé  
Fasta kostnader UKK  
Teknik 
 
Kontaktperson:  
Anna Bjurvald anna.bjurvald@ulb.se 070‐0910135 
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Evenemang Demokrativeckan Uppsala 

Måndag 19 mars 

Invigning av demokrativeckan kl. 17.30 - 18.00 

Sten Bernhardsson, kulturdirektör, presentatör 

Talare: 

Rickard Malmström (MP), kommunalråd 

Ingegerd Palmér, ordförande Uppsala rödakorskrets 

Fredrik Sjöberg, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan 

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister 

Plats för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Mallas sal 

Övrig information: 

Begränsat antal biljetter. Anmäl dig genom att skicka e-post till: kulturforvaltningen@uppsala.se 

 

Ser du mig? 

 

Välkommen till ett samtal om nyanlända ungdomars upplevelser av Sverige med Fatemeh Khavari, 

talesperson för Ung i Sverige, Niaz Nazari (Afghanistan), Fatima Mustafa (Irak) och Mohamed Alaktaa 

(Syrien). Moderator: Karin Sehlin, kurator för nyanlända. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Måndag den 19 mars kl. 18.00-19.30 

 

Plats för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Mallas sal 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala 

Övrig information: 

Fri entré. Boka biljett i Stadsbibliotekets reception, 018-727 17 00. Hämta ut biljetten senast 30 min. 

före programmets start 

 

mailto:kulturforvaltningen@uppsala.se
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Hemsida: 

www.bibliotekuppsala.se 

 

Kvinnlig representation i politiken - behövs den? 

 

Uppsala kvinnojour i samarbete med Sensus studieförbund anordnar en föreläsning på temat 

"Kvinnlig representation i politiken - behövs den?". Syftet med föreläsningen är att lyfta hur den 

kvinnliga representationen ser ut idag utifrån olika teorier om representation samt vilken roll det 

spelar att kvinnor agerar i maktens centrum. Även frågan om vikten av att kvinnor finns på plats för 

att "kvinnorättsfrågor" ska ges utrymme behandlas. Två kvinnliga politiker medverkar för att 

diskutera hur de ser på att vara kvinna i politiken och kvinnlig representation 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Måndag den 19 mars kl. 18.00-ca 20.00. 

 

Plats för evenemanget: 

Studieförbundets Sensus lokaler på Västra ågatan 16 

Arrangör 

Uppsala kvinnojour i samarbete med Sensus studieförbund 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Handikapptoalett finns 

God miljö för hörselskadade 

 

Övrigt 

Evenemanget har 40 platser. Ingen föranmälan krävs och föreläsningen är kostnadsfri. 

 

Hemsida: 

uppsalakvinnojour.se 

 

Seminarium om teater som demokrativerktyg 

 

Samarbete mellan Teater Aros och Bananteatern, om hur föreningarna på olika sätt använder teater 

som ett verktyg för demokrati. Seminariet kommer att kopplas till historiska och aktuella projekt som 

föreningarna driver. Evenemanget är i form av ett seminarium och en kort workshop för att låta 

deltagarna uppleva vilket kraftfullt verktyg teater är för att främja aktiva samhällsmedborgare. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Måndag den 19 mars kl. 18.00 

 

Plats för evenemanget: 

Återkommer om plats 

http://www.bibliotekuppsala.se/
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Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Föreningen Teater Aros 

Hemsida: 

www.teateraros.se 

 

Hur kan vi stoppa kvinnlig könsstympning? 

 

Vi visar dokumentärfilmen "Girls from Earth" som handlar om en ung tjej i Kenya som diskuterar 

kvinnlig könsstympning med andra tjejer. Man får också höra andra, som sjukvårdspersonal, politiker 

och tidigare utförare av könsstympning. Efter filmvisningen diskuterar en panel vad vi kan göra här i 

Uppsala för att motverka könsstympning, och publiken kan också delta i diskussionen eller ställa 

frågor. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Måndag den 19 mars kl. 18.30-20.30 

 

Plats för evenemanget: 

Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr. 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 

Övrig information: 

Fri entré, ingen föranmälan. Det finns 100 platser. 

 

Hemsida: 

www.sv.se/uppsala 

 

”Svart kvinna”, utställning utifrån Fanna Ndow Norrbys bok med samma namn.  

 

Citat från verkligheten och hur man som svart kvinna bemöts i Sverige idag. Invigning av utställningen 

som kommer att visas under hela våren. 

http://www.teateraros.se/
http://www.sv.se/uppsala
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Datum och tid för evenemanget:  

Måndag den 19 mars kl. 17.00  

Plats för evenemanget:   

Fredens hus, Uppsala slott ingång A2, Drottning Christinas väg 1A, Atterbomssalen  

Information om tillgänglighet i lokalen:  

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns  

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade  

Arrangör  

Uppsala rödakorskrets, Fredens hus och Sensus. 

Övrig information:  

Öppet för allmänhet ingen föranmälan krävs. 

Hemsida: 

kommun.redcross.se/uppsala/ 

 

Katarina Taikons gärning och kampen för Romernas lika rättigheter i Sverige 

 

Syfte med evenemanget är att lyfta romernas levnadsvillkor och rasismen mot gruppen i Sverige. 

Lawen Mothadi, författare och dokumentärfilmare, deltar. 

Datum och tid för evenemanget:  

Måndag den 19 mars kl. 18.00-19.00  

 

Plats för evenemanget:  

Fredens hus, Uppsala slott ingång A2, Drottning Christinas väg 1A, Atterbomssalen 

Information om tillgänglighet i lokalen:  

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns  

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade  

Arrangör  

Uppsala rödakorskrets, Fredens hus och Sensus. 

Övrig information:  

Öppet för allmänhet, ingen föranmälan krävs. 

Hemsida: 

kommun.redcross.se/uppsala/ 
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Tisdag 20 mars 
 

Konstvandring med tema demokrati 

 

Flera av våra offentliga konstverk tar upp temat demokrati på olika sätt. Rätten att ha tillgång till 

litteratur, kunna välja sitt eget liv, och att fritt få uttrycka sig i ord och bild. Välkommen på en konst-

vandring genom centrala staden med Anna Ehn, intendent för offentlig konst. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl. 18.00 

 

Plats för evenemanget: 

Konstvandring genom centrala staden. Samling i glasgården på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17. 

 

Arrangör: 

Uppsala kommun, kulturförvaltningen  

Övrig information: 

Fri entré. Boka biljett i Stadsbibliotekets reception, 018-727 17 00. Hämta ut biljetten senast 30 min. 

före programmets start. 

 

Hemsida: 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender 

 

Ung debatt: Stordebatt om valfrågor 

 

De politiska ungdomsförbunden möts i en debatt om miljö och klimat, säkerhet, jobb, jämställdhet, 

skola och segregation. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl. 18.00-19.30 

 

Plats för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Mallas sal 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender
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Arrangör 

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala i samarrangemang med Ungdomsperspektivet 

 

Övrig information: 

Fri entré. Inga biljetter nödvändiga till denna programpunkt. 

 

Hemsida: 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender 

 

Ronjabollen  

 

Gratis dans- och fotbollsträning för tjejer i alla åldrar. Kom och prova på hip hop dans i Gottsunda 

eller fotboll i Gränby, eller varför inte både och? Syftet är att erbjuda och väcka intresset för idrott, få 

en meningsfull fritid samt träffa nya kompisar. Under varje träningstillfälle utförs värderingsövningar 

där deltagarna får ta del och ta ställning i viktiga ämnen som integration och mänskliga rättigheter.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl.16.30-18.00 i Föreningshuset Kontakten i Gottsunda kulturhus. Från 8 år och 

uppåt.  

Fredag den 23 mars, kl.17.30-19.00 i Gränbyskolans idrottshall. Från 12 år och uppåt.  

 

Plats för evenemanget: 

Föreningshuset Kontakten i Gottsunda kulturhus/Gottsunda Centrum 

Gränbyskolans idrottshall 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

God miljö för hörselskadade 

Arrangör 

TRIS, tjejers rätt i samhället 

 

Övrig information: 

Ingen föranmälan krävs och det finns inget begränsat antal.  

 

Hemsida: 

www.tris.se  

 

Låna en Uppsalabo 

Träffa en ny vän genom projektet "Låna en Uppsalabo". Att låta nyanlända över 18 år få möjlighet att 

matchas med Uppsalabor där språkträning och integration är huvudfokus. Som nyanländ kan du öva 

svenska och dela ett intresse med en ny vän. Och den som är en gammal Uppsalabo får chansen att 

möta en människa från en annan kultur! Du förbinder dig bara till ett möte. 

 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender
http://www.tris.se/
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Datum och tid för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Tisdag den 20 mars kl. 13.00-14.30 

Gottsunda biblioteket, Tisdag den 20 mars kl. 15.30- 17.30 

 

Plats för evenemanget: 

Gottsunda bibliotek Valthornsvägen 11 Gottsunda centrum samt Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 

17 

Arrangör 

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala tillsammans med Föreningen Lions 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Hemsida: 

www.bibliotekuppsala.se 

 

Utbildning: Fånga engagemanget 

 

En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget i föreningslivet. Utbildningen ger dig och 

din organisation olika perspektiv på ideellt engagemang och konkreta verktyg för att ta tillvara på 

människors motivation och drivkraft. Du får veta hur ni kan utgå från ert eget syfte och mål för att 

fånga upp engagemanget och involvera fler frivilliga i er organisation. Vi spanar in i framtiden för att 

se hur vi kan rusta våra föreningar för att fånga upp framtidens frivilliga. Under utbildningen blandar 

vi teori med praktiska tips och verktyg. Du som deltagare spelar en aktiv roll och du får möjlighet att 

utbyta kunskap och erfarenhet med de andra organisationerna. Utbildningen riktar sig till dig som är 

aktiv i en ideell organisation, stiftelse eller trossamfund i Uppsala och som på något sätt har i uppgift 

att engagera fler i er organisation.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl. 09.00-16.00 

 

Plats för evenemanget: 

Portalgatan 2b, plan 3 i Studiefrämjandets lokaler.  

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 
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Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

Arrangör: 

Volontärbyrån 

 

Övrigt: 

Evenemanget är gratis och volontärbyrån bjuder på fika och lunch.  

Max 20 platser. Anmälan sker genom att fylla i formuläret här: 

https://simplesignup.se/event/124401-uppsala-faanga-engagemanget-20-3 

 

Hemsida: 

www.volontarbyran.org 

 

Det är allas rättighet att få möjligheter att lära sig använda datorer och internet 

 

Evenemanget handlar om datoranvändning för nybörjare och besökarna kan ta del av en ny metod 

att börja använda en dator/läsplatta/mobiltelefon. Besökarna kan träffa en 

projektledare/handledare och diskutera med den hur man börjar använda t.ex. en dator. Ungdomar 

mellan 18 och 29 år är också välkomna att söka extra jobb hos oss. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl. 16.30-18.30 på Gottsundaskolan 

Lördag den 24 mars kl. 14.00-16.00 på Föreningshuset Kontakten i Gottsunda kulturhus/Gottsunda 

Centrum 

 

Plats för evenemanget: 

Gottsundaskolan och Föreningshuset Kontakten i Gottsunda kulturhus/Gottsunda Centrum 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

 

Arrangör 

ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk 

Övrigt: 

Man kan gärna föranmäla sig. Kontakt är Stojka Lakic, lakic@comhem.se, 070-729 96 70 

 

Hemsida: 

www.ulvis.se 

 

https://simplesignup.se/event/124401-uppsala-faanga-engagemanget-20-3
http://www.volontarbyran.org/
mailto:lakic@comhem.se
http://www.ulvis.se/
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Presentation av "Demokratiska principer i baha'i-tron" samt firande av Naw-Ruz 

 

Kort föredrag om "Demokratiska principer i baha'i-tron". Därefter firar vi Naw-Ruz (baha'i nyår) 

tillsammans. Vi bjuder på förtäring. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl. 18.00 - 20.00 

 

Plats för evenemanget: 

Baha'i-centret, Strandbodkilen 1 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Arrangör: 

Baha'i-samfundet i Uppsala 

 

Övrig information: 

20 platser finns. Föranmälan senast 17/3 till uppsala@bahai.se 

 

REFUG: LIVIA FRÄNKEL – Vittnesmål från förintelsen 

 

I föreläsningen "Vittnesmål från förintelsen" berättar Livia Fränkel själv om sitt liv och sina 

upplevelser under förintelsen. Refug är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Reginateatern 

och drivs med projektmedel från Uppsala kommun. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl. 18.00 

 

Plats för evenemanget: 

Reginateatern, Uppsala 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

God miljö för hörselskadade 

 

Övrig information: 

Ca 200 platser. Kostnadsfri biljett bokas via Reginateaterns hemsida. 

Arrangör 

Folkuniversitetet i samarbete med Reginateatern  

 

mailto:uppsala@bahai.se
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Hemsida: 

http://www.reginateatern.se/refug-livia-frankel 

 

Demokratidag på Fyrisgården 

 

Dialogforum, är ett forum där unga med funktionsvariation och lokala beslutsfattare möts och 

samtalar om hur vi kan göra Uppsala ännu bättre. Många ungdomar har frågor och funderingar kring 

saker som påverkar deras liv, men de befinner sig inte så ofta i ett sammanhang där de kan få svar på 

sina frågor. Fyrisgårdens Dialogforum är ett sådant sammanhang. 

 

Kultur och demokratikväll! Kom och tryck din egen demokrati t-shirt! (Ta med egen t-shirt) 

Från scenen bjuds det på afghansk musik, poesi och berättelser från livet. Framfört av Fyrisgårdens 

kulturgrupp för nyanlända pojkar samt av ungdomar med funktionsvariation.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars 

kl. 9.30-11.00 Dialogforum 

kl. 18.30-20.00 Kultur- och demokratikväll 

 

Plats för evenemanget: 

Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Övrigt 

Öppet arrangemang 

 

Hemsida: 

www.fyrisgarden.se 

 

Var kommer du ifrån egentligen? 

 

En föreläsning om adoption och mötet med rasism. Hanna Wallensteen, psykolog och föreläsare.  

Datum och tid för evenemanget:  

Tisdag den 20 mars kl. 18.00-19.30  

Plats för evenemanget:  

Fredens hus, Uppsala slott ingång A2, Drottning Christinas väg 1A, Atterbomssalen 

http://www.reginateatern.se/refug-livia-frankel
http://www.fyrisgarden.se/
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Information om tillgänglighet i lokalen:  

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns  

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade  

Arrangör  

Uppsala rödakorskrets, Fredens hus och Sensus. 

Övrig information:  

Öppet för allmänheten, ingen föranmälan krävs. 

Hemsida:  

kommun.redcross.se/uppsala/ 

 

En kväll med tjejers rättigheter i fokus 

 

En samtalskväll om mänskliga rättigheter för tjejer. Inbjudan riktar sig till alla tjejer i åldern 13-18 år. 

Syftet är att lyfta frågor som berör tjejers tankar om makt. Hur tänker de kring möjligheterna att 

stärka sig själva? 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag 20 mars kl. 17.00-19.00 

Plats för evenemanget: 

Stenhagens fritidsgård, Stenhagen bildning- och kulturcenter, Herrhagsvägen 8 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns 

Arrangör 

Uppsala kommun, Fritid Uppsala 

Övrig information:  

Målgrupp tjejer 13-18 år. Vi bjuder på fika. Samverkan mellan Uppsala kommuns fritidsgårdar. 

 

Onsdag 21 mars 
 

Arga vita män 

 

Med anledning av internationella dagen mot rasdiskriminering har vi bjudit in professor Mattias 

Gardell från CEMFOR för att prata om hans forskningsprojekt Arga vita män. En studie om 

våldsbejakande rasism och ultranationalism. Samtalet leds av Kholod Saghir. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Onsdag den 21 mars kl. 18.00-19.30 
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Plats för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Mallas sal 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör: 

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala, i samarbete med CEMFOR och Studieförbundet Bilda. 

Övrig information: 

Fri entré. Boka biljett i Stadsbibliotekets reception, 018-727 17 00. Hämta ut biljetten senast 30 min. 

före programmets start. 

 

Hemsida: 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender 

 

Antiziganismen i Sverige  

 

Sunita Memetovic arbetar som biträdande jurist på advokatbyrå med i huvudsak brottmål och 

migrationsrätt. Sunita har en gedigen erfarenhet från arbetet med mänskliga rättigheter och romers 

rättigheter i synnerhet. Hon har ingått i regeringens referensgrupp i den statliga satsningen för romsk 

inkludering och föreläser om juridiken kopplad till mänskliga rättigheter och om romers rättigheter i 

synnerhet. Sunita kommer föreläsa om Antizigansimen i Sverige, ge en bakgrundsinformation om 

begreppet antiziganism och arbetet för att förbättra villkoren för romer i landet. Välkommen till en 

föreläsning med möjlighet att ställa frågor och samtala med Sunita.  

Datum och tid för evenemanget: 
Onsdag den 21 mars kl. 18.00 - 19.30 
 
Plats för evenemanget:  
Sävja Kulturcentrum, Allsalen, Västgötaresan 
 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender


13 
 

Arrangör: 

Uppsala kommun 

Övrigt: 

Övrig information  

Kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan behövs. 

 

Hemsida: 

http://www.savjakulturcentrum.uppsala.se/ 

 

Delaktighet i föreningslivet 

 

Volontärbyrån arbetar för att göra det enkelt att hitta ideella uppdrag i föreningslivet. Genom att fler 

personer är delaktiga i det civila samhället stärks demokratin och den samhälleliga gemenskapen.  I 

detta möte med Volontärbyrån berättar vi mer om hur det svenska engagemanget ser ut idag och 

hur du kan hitta ideella uppdrag i Uppsala.  Evenemanget är gratis och vi bjuder på smörgås och 

kaffe/the. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Onsdag den 21 mars kl. 17.30-19.00 

 

Plats för evenemanget: 

Portalgatan 2b, plan 3 i Studiefrämjandets lokaler.  

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör: 

Volontärbyrån 

Övrigt: 

30 platser. Anmälan sker genom att fylla i formuläret här: https://simplesignup.se/event/126824-

uppsala-infotraeff 

 

Hemsida: 

https://www.volontarbyran.org/ 

 

 

Dagen mot Rasism – workshop om rasism och vithetsnormer 

 

http://www.savjakulturcentrum.uppsala.se/
https://simplesignup.se/event/126824-uppsala-infotraeff
https://simplesignup.se/event/126824-uppsala-infotraeff
https://www.volontarbyran.org/
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Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU, bjuder in erfarna föreläsare som håller en workshop om 

rasism och vithetsnormer. Medverkar gör People of Color Uppsala och ADU. ADU håller också ett 

kort informationspass om diskriminering och vad en antidiskrimineringsbyrå kan göra när någon 

känner sig diskriminerad. Ytterligare föreläsare kan tillkomma inom kort, håll utkik på 

www.sensus.se/demokrativeckanuppsala. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

21 mars kl. 18.00-20.00 

 

Plats för evenemanget: 

Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala. Vi finns på plan 5 som nås via hiss i gränden till vänster om 

huvudentrén eller trapphus 3 i huvudentrén. Vid frågor, kontakta: adu@sensus.se 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Arrangör 

Sensus, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 

 

Övrig information: 

Det finns 36 platser. Workshopen är kostnadsfri, men du behöver anmäla dig här:  

www.sensus.se/demokrativeckanuppsala  

 

Hemsida: 

www.sensus.se/demokrativeckanuppsala 

 

Pratstund med ” Ge Makten Vidare” 

 

Inom projektet Ge Makten Vidare som FUB Uppsala driver mellan 2017-2020 arbetar vi med 

delaktighet, tillgänglighet och demokratifrågor. Varje onsdag bjuder vi in vår målgrupp till en 

pratstund kl. 17-19 i vår lokal på Kungsgatan 64. Onsdag den 21 mars bjuder vi in målgruppen och 

allmänheten att tillsammans med oss, samtala med politiker under en timma i Missionskyrkan, 

Uppsala. Vi som leder samtalet heter Eleonor och Thomas, och vi har egen erfarenhet av 

funktionsnedsättningar och LSS-insatser. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Onsdag den 21 mars kl. 18.00-19.00 

 

Plats för evenemanget: 

Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

mailto:adu@sensus.se
http://www.sensus.se/demokrativeckanuppsala
http://www.sensus.se/demokrativeckanuppsala
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Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

Övrig information: 

Fritt inträde 

Arrangör 

FUB Uppsala och Studieförbundet Bilda 

 

Hemsida: 

http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/info/ge-makten-vidare 

 

Psykiska olikheter - lika rättigheter  

 

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län arbetar för att öka öppenheten om psykisk ohälsa, för att sticka hål 

på fördomar och bryta isolering. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt 

funktionssätt! Under eftermiddagen den 21 mars bjuder vi in till tre föreläsningar varvat med 

möjlighet att ställa frågor kring psykisk ohälsa till en "levande bok".  Flera böcker under temat 

presenteras. Se detaljerat program på hemsidan.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Onsdagen den 21 mars, kl. 13.00-16.30 

 

Plats för evenemanget: 

Studieförbundet Vuxenskolan, Drakensalen, Kungsängsgatan 12, 1 tr.  

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

Obs! Förtydligande angående handikapphiss: Det finns hiss med plats för rullstol, dock inte lika stor 

som krävs enligt kriterierna. Sådan kan emellertid ordnas via en annan ingång än huvudingången om 

man föranmäler detta. 

Arrangör 

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län i samarbete med Forum för Brukarinflytande, IFS Uppsala, OCD-

förbundet Uppsala och Studieförbundet Vuxenskolan.  

 

http://www.fub.se/lokalt/fub-uppsala/info/ge-makten-vidare
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Övrig information: 

Vid föreläsningarna plats för 50-60 personer, övrig tid ytterligare ca 20 personer. Ingen föranmälan, 

"först till kvarn" vid föreläsningarna. Kostnadsfritt. 

 

Hemsida: 

www.hjarnkoll-uppsalalan.se 

 

Rasismen drabbar oss alla. Marco Helles, föreläsare.  

 

Att aktivt arbeta mot rasism och ge kunskaper om ämnet.  

Datum och tid för evenemanget:  

onsdag den 21 mars kl. 18.00-19.00  

Plats för evenemanget:  

Fredens hus, Uppsala slott ingång A2, Drottning Christinas väg 1A, Atterbomssalen 

Information om tillgänglighet i lokalen:  

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns  

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade  

Arrangör  

Uppsala rödakorskrets, Fredens hus och Sensus. 

Övrig information:  

Öppet för allmänhet, ingen föranmälan krävs. 

Hemsida:  

kommun.redcross.se/uppsala/ 

 

Demokratievent på KULTURHUSET Leoparden 

 

Taikon (2015) är en Dokumentärfilm som skildrar Katarina Taikons liv, konstnärsskap, politiska kamp 

för romers rättigheter och mötet med den samtid hon växte upp i. Katarinas brinnande engagemang 

för social rättvisa och liv återberättas av hennes nära och kära och henne själv. Filmen är baserad på 

Lawen Mohtadis bok ”Den dag jag blir fri”. En film av vikt.  Efter filmen samlas de som vill för en 

analys och samtal om filmen. Målgrupp 15-25 år. 

Datum och tid för evenemanget: 

Onsdag 21 mars ca kl. 17:00  

Plats för evenemanget:  

Ungdomskulturhuset Leoparden, Svartbäcksgatan 20 

http://www.hjarnkoll-uppsalalan.se/
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Information om tillgänglighet i lokalen:  

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns  

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade  

Arrangör  

KFUM Uppsala, ungdomskulturhuset Leoparden 

Övrig information:  

Målgrupp 15-25 år. 

Hemsida:  

www.kulturhusetleoparden.com 

Romsk historia – en kort introduktion 

  
Beskriv evenemanget 

Föreläsning under lunchtid om den romska historien med Emilia Huczko och Jadwiga Markowska – 

vilka är romer och varifrån kommer de? Idag lever romer utspridda över hela världen men för över 

1 000 år sedan kom de från ett gemensamt land. Emilia Huczko arbetar som samhällsvägledare i 

Uppsala kommun och Jadwiga Markowska som projektledare i Uppsala läns bildningsförbund för 

projektet ”Bygga förening, bygga kompetens, bygga broar - Bygg upp dig själv”, båda två med romsk 

språk- och kulturkompetens. Uppsala kommun är en utvecklingskommun för romsk inkludering och 

arbetar aktivt för att romer ska ha samma möjligheter som alla andra.  

Datum och tid för evenemanget 

Onsdag den 21 mars kl. 12.15 – 13.00 

Plats för evenemanget 

NBV, Bangårdsgatan 13 

Information om tillgänglighet i lokalen 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

Arrangör: 

Uppsala kommun, Uppsala läns bildningsförbund och NBV Uppsala 

Beskriv hur många platser som finns och om en behöver föranmäla sig och/eller köpa biljett 

Kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan behövs.  

Hemsida för evenemanget 

www.uppsala.se/demokrativeckan 

 

Torsdag 22 mars 
 

Mod som förändrar världen 

http://www.uppsala.se/demokrativeckan
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En föreläsning om civilkurage och demokrati! Sophie Scholl lämnade sina lektioner för att i hemlighet 

distribuera flygblad mot Adolf Hitler; elva-åriga Malala Yousafzai bodde i talibanernas skugga och 

bloggade om deras brutalitet. Antropologen Brian Palmer är hemsökt av sådana personer som 

riskerar allt för ett mänskligare samhälle. Han samlar visdom från heroiska liv och tillämpar den på 

vardagliga frågor om att överleva som idealist i en hård värld. Vad betyder civilkurage för 

demokratin? Vad kan våra modigaste samtida och stupade vänner lära oss om hur man lever? 

Förläsaren Brian Palmers civilkuragekurser på Harvard lockade mer än 600 studenter per termin och 

ledde till en utmärkelse som universitetets bästa lärare. Han var sommarpratare i P1, har intervjuat 

Edward Snowden, och är numera verksam som universitetslektor vid Uppsala universitet.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Torsdag den 22 mars kl. 18.00-19.00  

 

Plats för evenemanget: 

Allsalen, Sävja kulturcentrum  

Arrangör 

Föreläsningen arrangeras i samarbete mellan Folkuniversitetet och Sävja kulturcentrum. 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Övrig information 

Kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan behövs.  

 

Hemsida: 

http://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Kultur-

Samhalle/Samhallsvetenskap/Uppsala/mod-som-forandrar-varlden/ 

 

Låna en Uppsalabo 

Träffa en ny vän genom projektet "Låna en Uppsalabo". Att låta nyanlända över 18 år få möjlighet att 

matchas med Uppsalabor där språkträning och integration är huvudfokus. Som nyanländ kan du öva 

svenska och dela ett intresse med en ny vän. Och den som är en gammal Uppsalabo får chansen att 

möta en människa från en annan kultur! Du förbinder dig bara till ett möte. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Torsdag 22 mars kl. 15.30-17.30 
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Plats för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 

Arrangör 

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala tillsammans med Föreningen Lions 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Hemsida: 

www.bibliotekuppsala.se 

 

Dialogmöte om mänskliga rättigheter i Uppsala inför Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 

 

Den 13-16 november 2020 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala för första gången. 

Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, 

politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter och 

samlar årligen 3000 till 5000 personer. Nu bjuder vi in din organisation att påverka vilken inriktning 

och innehåll arrangemanget ska ha. 

 

Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar med mänskliga rättigheter i en civilsamhällesorganisation i 

Uppsala att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper så att vi kan bygga ett gediget och 

relevant program för 2020 års Mänskliga Rättighetsdagar. Vilka rättighetsfrågor är särskilt viktiga för 

dig och din organisation? Finns det utmaningar på rättighetsområdet i Uppsala som bör 

uppmärksammas? Går det att lyfta fram goda exempel på lokalt arbete som fungerar bra? Men även 

du som inte representerar en organisation är välkommen! Dialogsamtalet kommer att inledas med 

en omvärdsspaning kring läget för mänskliga rättigheter i Sverige och globalt, samt en presentation 

av Mänskliga Rättighetsdagarna. Mer information om MR-dagar finns här: 

https://www.mrdagarna.nu/ 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Torsdag den 22 mars kl. 17.00-19.00 

 

Plats för evenemanget: 

Sensus studieförbund, Västra Ågatan 16 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

http://www.bibliotekuppsala.se/
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Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

 

Övrig information: 

30 platser 

 

Hemsida: 

https://www.mrdagarna.nu/ 

Aktiva åtgärder mot diskriminering  

 

Välkommen på en workshop som sätter fokus på hur en verksamhet kan undersöka risker för 

diskriminering. Anna Stendin från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala går igenom diskrimineringslagen 

och de nya reglerna kring aktiva åtgärder mot diskriminering. Fokus är på verktyg för att undersöka 

risker för diskriminering, och hur det är möjligt att främja aktiv likabehandling i olika verksamheter.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Torsdag den 22 mars kl. 10.00-12.00, fika från kl. 9.45 

 

Plats för evenemanget: 

Sensus, Västra Ågatan 16, Uppsala. Vi finns på plan 5 som nås via hiss i gränden till vänster om 

huvudentrén eller trapphus 3 i huvudentrén. 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

 

Övrig information: 

Det finns 36 platser. www.sensus.se/demokrativeckanuppsala  

Ange i anmälan om du har behov av specialkost eller om du har frågor om tillgänglighet. Workshopen 

är kostnadsfri, men anmälan är bindande.  

 

Hemsida: 

www.sensus.se/demokrativeckanuppsala 

 

Lokal demokrati 

 

Fokus kommer att ligga på hur man kan jobba med lokal demokrati. Hur blir man en lokal och 

demokratisk aktör i sin by eller på sin ort? Panelsamtal kommer att hållas med unga aktörer inom 

Uppsala kommun som drivit eller driver projekt inom landsbygdsprogrammet. Arrangörerna bjuder 

på mat. Speed-dating kommer att hållas för de som är intresserade av att genomföra lokala projekt, 

med de som har möjlighet att ge ekonomiskt stöd för detta.  

https://www.mrdagarna.nu/
http://www.sensus.se/demokrativeckanuppsala
http://www.sensus.se/demokrativeckanuppsala
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Datum och tid för evenemanget: 

Torsdag den 22 mars kl. 17.00 

 

Plats för evenemanget: 

Storvreta, se information om lokal på vår hemsida. 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör: 

Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 

Övrig information: 

20-25 platser. Gratis. 

 

Hemsida: 

upplandsbygd.se 

 

Den hjälplösa, starka människan", föredrag av Håkan Sandvik präst i Svenska kyrkan 

 

Håkan Sandvik har som präst i Svenska kyrkan lång erfarenhet av att möta människor i utsatthet. Han 

talar här om flyktingsituationen och mänskliga rättigheter utifrån ett existentiellt och kristet 

perspektiv. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Torsdag den 22 mars kl. 16.30-17.30. Kl. 15.30-16.30 finns det möjlighet att ta en enkel fika på 

Diakonins hus, S:t Eriks torg 7. 

 

Plats för evenemanget: 

Katedralcaféet, Domkyrkoplan 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Övrig information: 

Ingen föranmälan 

Arrangör 

Svenska kyrkan i Uppsala 

 

Hemsida: 
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https://www.svenskakyrkan.se/uppsala 

 

Debatt och demokratiskt inflytande, Sävja 

 

En grupp unga, 13-18 år, som träffas tre gånger för att lära sig debattera, ta plats och göra sin röst 

hörd. Första träffen blir i demokrativeckan (22/3) och målsättningen är att de sedan ska medverka i 

ett panelsamtal med politiker på Sävjadagen den 19/5. Träffarna sker på biblioteket i Sävja och är 

planerade till den 22/3, 19/4 och 17/5 samt medverkan på Sävjadagen den 19/5. Syftet är att 

mobilisera och öka ungdomarnas känsla av delaktighet i samhället.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

22 mars, 19 april och 17 maj samt medverkan på Sävjadagen den 19 maj. Tiden för de tre träffarna är 

kl. 16.00-17.30.  

 

Plats för evenemanget: 

Biblioteket i Sävja, Sävja Kulturcentrum, Västgötaresan 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Arrangörer:  

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala Sävja och Studieförbundet Bilda 

 

Övrig information: 

Föranmälan till kee.lundqvist@uppsla.se eller biblioteket i Sävja. Max 12 personer i gruppen.  

 

Hemsida: 

https://bilda.nu/evenemang/debatt-och-demokratiskt-inflytande-i-savja-294756 

 

Fredag 23 mars 
 

Självcensur och censur - vad är skillnaden?  

 

Pillerpodden intervjuar författaren Nasrin Madani. Hon är född i Iran och kom till Sveriges som 

fristadsförfattare i nätverket ICORN 2012. I sitt hemland censurerades hennes texter på grund av sitt 

feministiska och politiska innehåll. Denna programpunkt arrangeras med anledningen av att Uppsala 

kommun firar 10 år som fristad för förföljda författare under 2018. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Fredag den 22 mars kl. 16.30-17.30 

https://www.svenskakyrkan.se/uppsala
mailto:kee.lundqvist@uppsla.se
https://bilda.nu/evenemang/debatt-och-demokratiskt-inflytande-i-savja-294756


23 
 

 

Plats för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Molnet 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala 

Övrigt: 

Fri entré. Inga biljetter till denna programpunkt. 

 

Hemsida: 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender 

 

Diskriminering och likabehandling  

 

Anna Stendin och Olivia Novotny Bill från Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) går igenom 

grunderna i diskrimineringslagen och vad som går att göra när du känner dig diskriminerad. Vad är 

diskriminering? Vem kan diskriminera, i lagens mening? Vem kan bli diskriminerad? Tillsammans 

reder vi ut begreppen.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Fredag 23 mars kl. 10.30-11.30 

 

Plats för evenemanget: 

Gottsunda kulturhus, Kulturpunkten, Gottsunda centrum 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

 

Övrig information: 

Ingen föranmälan men antalet platser är begränsat.  

 

Hemsida: 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender
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www.sensus.se/demokrativeckanuppsala 

 

Ronjabollen  

 

Gratis dans- och fotbollsträning för tjejer i alla åldrar. Kom och prova på hip hop dans i Gottsunda 

eller fotboll i Gränby, eller varför inte både och? Syftet är att erbjuda och väcka intresset för idrott, få 

en meningsfull fritid samt träffa nya kompisar. Under varje träningstillfälle utförs värderingsövningar 

där deltagarna får ta del och ta ställning i viktiga ämnen som integration och mänskliga rättigheter.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl.16.30-18.00 i Kontakten, Gottsunda Centrum. Från 8 år och uppåt.  

Fredag den 23 mars, kl.17.30-19.00 i Gränbyskolans idrottshall. Från 12 år och uppåt.  

 

Plats för evenemanget: 

Gottsunda Centrum/ Gränbyskolans idrottshall 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

God miljö för hörselskadade 

Arrangör 

TRIS, tjejers rätt i samhället 

 

Övrig information: 

Ingen föranmälan krävs och det finns inget begränsat antal.  

 

Hemsida: 

www.tris.se  

 

Min resa till Sverige 

 

Flyktingar berättar om varför de kom till Sverige. Ofta är orsakerna brist på mänskliga rättigheter och 

demokrati. Några flyktingar berättar sina historier och unga ensamkommande ger sin bild av flykten 

och pratar med äldre flyktingar som kom till Sverige på 70- och 80-talet. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Fredag den 23 mars kl. 18.00-20.00 

 

Plats för evenemanget: 

Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier)  

God miljö för hörselskadade  

http://www.sensus.se/demokrativeckanuppsala
http://www.tris.se/
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Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Föreningen Mama Killa och Studieförbundet Bilda 

Övrig information: 

Eventet kommer att komma upp på Mama Killas Facebook-sida, 

https://www.facebook.com/MamaKillaBolivia/ 

 

Hemsida: 

http://mamakilla.simplesite.com/ 

 

Uppsala internationella litteraturfestival 2018 - invigning 

 

23 – 25 mars slås portarna upp för Uppsalas första internationella litteraturfestival. Med 

litteraturfestivalen vill vi som arrangörer uppmärksamma och presentera kvalitativ litteratur från 

olika delar av världen i Sveriges fjärde största stad. I fokus för första upplagan står översättning, 

kvinnliga författare och litteratur från länder i Mellanöstern och Nordafrika.  

Festivalen invigs på Uppsala Konsert och Kongress på fredag med Uppsalaprofilen Ulrika Knutson 

som konferencier. De litterära programpunkterna kryddas med arabisk klassisk musik. För musiken 

står Ahmad Al-Khatib, Yousef Hbeich. Det blir också release för det nya numret av tidskriften Kritiker 

med tema Algeriet samt samtal med österrikiska författaren Marlene Streeruwitz och översättaren 

Yvonne Ihmels och Poesiuppläsning av algerisk poesi med Samira Negrouche, Ida Börjel och Sarra 

Anaya. Den internationella litteraturfestivalen är ett samarbete mellan Re:Orient, Kulturföreningen 

Bagdad Café, Bibliotek Uppsala och Uppsala Konsert och Kongress. För finansieringen av festivalen 

står Uppsala Kommun och kulturrådet. Mer information om hela festivalprogrammet finns på 

www.reorient.se. 

Plats för evenemanget: 

Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1  

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

Arrangör 

samarbete mellan Re:Orient, Kulturföreningen Bagdad Café, Bibliotek Uppsala och Uppsala Konsert 

och Kongress. 

http://www.reorient.se/
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Övrig information: 

Det är fri entré till samtliga programpunkter. Obligatorisk anmälan till invigningen på 

www.reorient.se. 

Hemsida: 

www.reorient.se 

 

Lördag 24 mars 
 

Fotboll <3 sagor 

 

Beskriv evenemanget: 

Fotbollskillar från korplaget ISUN Flames läser sagor för barn i alla åldrar. På svenska och dari (vid 

önskemål). 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Lördag den 24 mars kl. 11.00 

 

Plats för evenemanget: 

Gottsunda bibliotek, Gottsunda centrum, Valthornsvägen 11, 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Övrig information: 

Fri entré, inga biljetter 

 

Hemsida: 

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender 

 

Final i Poesi utan gränser 

 

Skolungdomar på högstadiet och gymnasiet har skrivit egna dikter på moderna språk eller 

modersmål. I finalen som har formen av en Poetry slam tävlar de inom grupper som skrivit på samma 

språk och stadium. Alla deltagare i finalen får diplom och priser. Syftet är att främja språklig mångfald 

i Uppsala och visa på alla språks lika värde. Att främja integration genom att ungdomar oavsett 

modersmål deltar i samma tävling. 

http://www.reorient.se/
http://www.reorient.se/
https://bibliotekuppsala.se/web/arena/kalender


27 
 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Lördag den 24 mars kl. 13.00-16.00 

 

Plats för evenemanget: 

Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg 1, sal D 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Övrig information: 

Cirka 250 platser, biljett fordras inte. Angående föranmälan kontakta Esbjörn Mårtensson på UKK, 

Esbjorn.Martensson@ukk.se. 

 

Hemsida: 

www.poesiutangranser.se 

 

Det är allas rättighet att få möjligheter att lära sig använda datorer och internet 

 

Evenemanget handlar om datoranvändning för nybörjare och besökarna kan ta del av en ny metod 

att börja använda en dator/läsplatta/mobiltelefon. Besökarna kan träffa en 

projektledare/handledare och diskutera med den hur man börjar använda t.ex. en dator. Ungdomar 

mellan 18 och 29 år är också välkomna att söka extra jobb hos oss. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars kl. 16.30-18.30 på Gottsundaskolan 

Lördag den 24 mars kl. 14.00-16.00 på Föreningshuset Kontakten i Gottsunda kulturhus/Gottsunda 

Centrum 

 

Plats för evenemanget: 

Gottsundaskolan och Föreningshuset Kontakten i Gottsunda kulturhus/Gottsunda Centrum 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

 

Arrangör 

ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk 

http://www.poesiutangranser.se/
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Övrigt: 

Man kan gärna föranmäla sig. Kontakt är Stojka Lakic, lakic@comhem.se, 070-729 96 70 

 

Hemsida: 

www.ulvis.se 

 

Evenemang som sträcker sig över hela veckan 
 

Sweden International Improv Festival #SWIMP18 

 

#SWIMP - en fyra dagar lång garanterad skrattfest med makalösa shower från hela världen! Varje 

scen skapas, helt utan manus, rakt framför era ögon just där och då. Ni har aldrig sett något liknande 

förut och kommer aldrig göra det igen, detta är något som måste upplevas. Dagtid ges workshops i 

improvisationsteater och kvällstid improviserar de gästande improvisatörerna på Reginateaterns 

scen med hjälp av förslag från publiken. #SWIMP är ett exempel på en mötesplats där flera 

människor från olika kulturer och platser får mötas, prata, leka och lyssna tillsammans och där 

publiken kvällstid är med och inspirerar handlingen i föreställningarna. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Onsdag 21 mars-lördag 24 mars 

Föreställningar kvällstid, start kl. 19.00 

Dagtid: Workshops i improviserad teater 

 

Plats för evenemanget: 

Reginateatern, Trädgårdsgatan 6 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Övrig information: 

ca 210 platser/kväll 

Biljetter köps i Reginateaterns biljettkassa eller via webben: http://www.reginateatern.se/swimp-18-

sweden-international-improv-festival 

 

Hemsida: 

http://swedenimprovfestival.com/ 

 

 

Utställning: Ett sista spår i Sverige 

mailto:lakic@comhem.se
http://www.ulvis.se/
http://www.reginateatern.se/swimp-18-sweden-international-improv-festival
http://www.reginateatern.se/swimp-18-sweden-international-improv-festival
http://swedenimprovfestival.com/
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Utställningen består av teckningar från Röda Korsets verksamhet på Migrationsverkets utreseboende 

i Åby, för personer som ska lämna Sverige. Teckningarna är gjorda av dessa personer precis innan 

deras utresa från Sverige. Utställningen syftar till att väcka uppmärksamhet kring de grupper som 

tvingas lämna Sverige och lyfta deras sorgliga historia. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Utställningen visas den 19-25 mars under Stadsbibliotekets öppettider. 

19-22 mars kl. 09.00-20.00, 23 mars kl. 09.00-18.00, 24 mars kl. 11.00-16.00 och 25 mars kl. 13.00-

16.00. 

 

Plats för evenemanget: 

Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Uppsala 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör: 

Uppsala kommun, Bibliotek Uppsala i samarbete med Röda Korset i Uppsala 

Hemsida: 

https://bibliotekuppsala.se/ 

 

 

Vi har ordet! Demokrativeckan på Ungdomens hus 

Öppna arrangemang under kvällstid: feministiskt självförsvar med Uppsala tjej- och transjour, 

föreningsmingel, demokratifika, panelsamtal med ungdomsförbunden på tema Ung kultur i Uppsala, 

workshop i spoken word med Yolanda Bohm, öppen scen, föreläsning om ungdomar, utrymme och 

rasism med Judith Kiros och konsert med Beatrice Eli. Under veckan vill vi öppna upp för samtal om 

påverkan, makt och inflytande bland unga. Målgrupp är unga mellan 13-25 år.                       

Datum och tid för evenemanget: 

Måndag 19 mars-fredag 23 mars kl. 17.00–21.00. Program med exakta tider kommer att läggas upp 

på https://www.facebook.com/ungdomenshusuppsala/ 

Plats för evenemanget: 

Ungdomens Hus, Svartbäcksgatan 32 

Information om tillgänglighet i lokalen:  

Tillgängligt för rullstolsburna Handikapptoalett finns 

https://bibliotekuppsala.se/
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Arrangör 

Studieförbundet Bilda i och Föreningen Ungdomens Hus 

Övrig information: 

Målgrupp är unga 13-25 år. Det ryms 150 personer i lokalen. Alla evenemang är öppna för drop-in, 

men för att säkra en plats till feministiskt självförsvar kan man anmäla sig till Tjej-och transjouren: 

info@uppsalatjejjour.se 

 

Respektera flera 

 

Konstbrukets dagliga verksamhet ställer ut konstutställningen "Respektera flera" på föreningshuset 

Kontakten i Gottsunda. Deltagarna, som alla har en funktions-nedsättning, har arbetat med ordet 

demokrati och hur det kan gestaltas. Tillsammans har de utformat en utställning i olika material som 

textil, gips och bild. Syftet med utställningen är att få besökaren att reflektera över 

demokratibegreppet och att få inspiration att själv skapa/gestalta sin egen bild. En utställningsguide 

berättar om processen kring utställningen och ger tips och inspiration till eget skapande.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 21 mars kl. 16.00-20.00 

Onsdag den 22 mars kl. 16.00-20.00 

Torsdag den 23 mars kl. 16.00-20.00 

 

Plats för evenemanget: 

Föreningshuset Kontakten, Gottsunda Kulturhus, Gottsunda centrum 

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Studiefrämjandet Uppsalaregionen 

Övrig information: 

Ingen föranmälan krävs.  

 

Hemsida: 

www.studieframjandet.se/uppsala 

 

Förortspoesi 

 

Vi firar UNESCO:s poesidag den 21/3 och samtidigt FN:s internationella dag för Konventionen om 

http://www.studieframjandet.se/uppsala
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avskaffande av rasdiskriminering (CERD) med plats för poesi och samtal under Uppsala kommuns 

demokrativecka 19/3-25/3. Vi läser poesi med tematisk tyngdpunkt på mänskliga rättigheter och 

frihet. 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars, kl. 9.00-10.00 Poesifrukost, Gränby centrum  

Onsdag den 21 mars kl. 9.00-10.00 Poesifrukost, Stenhagen centrum  

Torsdag den 22 mars, kl. 9.00-10.00 Poesifrukost, Sävja kulturcentrum  

Fredag den 23 mars, kl. 9.00-10.00 Poesifrukost, Gottsunda centrum 

 

Plats för evenemanget: 

Se ovan  

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Studiefrämjandet Uppsalaregionen  

Övrig information: 

Ingen föranmälan krävs 

 

Hemsida: 

www.studieframjandet.se/uppsala 

 

Bli demokratiambassadör och få fler att rösta  

 

Inför höstens val kommer Uppsala kommun att anställa demokratiambassadörer. Som 

demokratiambassadör är ditt uppdrag att bidra till att fler röstar i höstens val. Du arbetar 

tillsammans med föreningar och skolor i områden där valdeltagandet är lågt och berättar om varför 

det är viktigt att rösta, hur vårt demokratiska system fungerar och hur det går till att rösta. Du 

kommer också att synas på olika mötesplatser och vara med och arrangera aktiviteter.  

Vi söker ambassadörer från 18 år och uppåt och det är ett plus om du är flerspråkig.  

Välkommen att få veta mer, ställa frågor och lämna intresseanmälan.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag den 20 mars, kl. 17.00-19.00, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 

Onsdag den 21 mars, kl. 17.00-19.00, Gränbybiblioteket, Liljefors torg 1 

Söndag 25 mars, kl. 13.00-15.00, Kulturpunkten, Gottsunda centrum  

 

Plats för evenemanget: 

http://www.studieframjandet.se/uppsala
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Se ovan  

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

 

Arrangör 

Uppsala kommun  

Övrig information: 

Fri entré. Ingen biljett krävs. ca 50 platser  

 

Hemsida: 

www.uppsala.se/val2018 

 

Jobba för demokratin bakom kulisserna - bli röstmottagare 

 

Den 9 september kommer ett tusental personer arbeta för att genomföra valen till riksdag, kommun- 

och landstingsfullmäktige. Vill du bli en av dem? Vi berättar mer om valen och vad det innebär att 

vara röstmottagare på valdagen och under förtidsröstningen. Det finns möjlighet att ställa frågor och 

anmäla intresse för att jobba som röstmottagare. 

 

Arrangör 

Uppsala kommun 

 

Datum och tid för evenemanget: 

Tisdag 20 mars, kl. 17.00-19.00, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17 

Onsdag 21 mars, kl. 17.00-19.00, Gränbybiblioteket, Liljefors torg 1 

Söndag 25 mars, kl. 13.00-15.00, Kulturpunkten, Gottsunda centrum  

 

Plats för evenemanget: 

Se ovan  

 

Information om tillgänglighet i lokalen: 

Tillgängligt för rullstolsburna 

Handikapphiss finns 

Handikapptoalett finns 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller samtliga kriterier) 

Tillgängligt för synskadade (uppfyller några kriterier) 

God miljö för hörselskadade 

Tillgängligt för psykiskt funktionshindrade 

http://www.uppsala.se/val2018
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Övrig information: 

Fri entré. Ingen biljett krävs. Ca 50 platser.  

 

Hemsida: 

www.uppsala.se/val2018 

 

Elevrådsbesök 

 

Ett team från oss på Barnombudet besöker mellanstadieskolor och har möte med deras elevråd om 

demokratifrågor och elevernas möjligheter att påverka. På lunchen finns vi tillgängliga på skolan för 

alla elever som är intresserade. Vi har även med oss vår barnrättsmaskin - en lekfull 

informationsinstallation där eleverna får lära sig om de fyra viktigaste artiklarna i barnkonventionen. 

Syftet är att öka elevernas kunskap om sina rättigheter och möjligheter till påverkan.  

 

Datum och tid för evenemanget: 

Vi kommer bjuda in mellanstadieskolorna att ta del av arrangemanget, vi har begränsat antal platser 

och det är först till kvarn som gäller. Det sker under skoltid.  

Arrangör 

Barnombudet i Uppsala län 

 

Hemsida: 

www.boiu.se 

http://www.uppsala.se/val2018
http://www.boiu.se/
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