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Nytt redskap för mänskliga rättigheter

På internationella kvinnodagen, tisdag 8 mars, lanseras ett helt nytt redskap
för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter. En ask med 64 vackra kort
förmedlar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s
kvinnokonvention på ett konkret, tydligt och jag-stärkande sätt.

Initiativtagare till korten är Emma Wistrand, till vardags marknadschef på ett
fackboksförlag:

– Det som satte igång allt var ett reportage på P1. Nils Horner rapporterade
om Faria, en kvinna i Afghanistan som flytt från hem och barn då hennes
make planerade att döda henne. Faria var en stark kvinna, men hade ingen
kunskap om att hon ägde några som helst rättigheter. Därmed hade hon
heller inga möjligheter att hävda dem.

Emma Wistrand kände att hon ville göra något. Hur skulle man kunna ge
Faria och alla andra kvinnor möjlighet att äga kunskap om sina rättigheter –
och mod att våga hävda dem?

Lösningen blev ett en ask med 64 vackra kort som enkelt, tydligt och jag-
stärkande förmedlar innehållet i FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna och FN:s kvinnokonvention. Med hjälp av korten kan
rättigheterna bli begripliga och användbara för kvinnor över hela världen. I
asken finns även en handledning som beskriver hur man kan arbeta med
korten i små och stora grupper. Kortens korta texter har även visat sig
fungera bra för kvinnor som vill lära sig att läsa.

Materialet, som fått namnet My Human Rights, är skapat av en grupp av
kvinnliga entreprenörer. Genom ett samarbete med med svenska UN Women,
tidigare UNIFEM, fick projektet finansiering av Svenska PostkodLotteriet.
Under våren kommer materialet att användas av och spridas genom UN
Women.



– Korten är ett helt nytt sätt att kommunicera de mänskliga rättigheterna. De
kommer att bli ett utmärkt redskap för att sprida kunskap, säger Maud Edgren
Schori, tidigare ordförande i UNIFEM och den som ansvarar för projektet på
svenska UN Women.

Materialet testas nu av Hand in Hand i Indien. Nästa steg är att översätta
korten till tamil, på så sätt kan de även användas för undervisning både när
det gäller mänskliga rättigheter och läs- och skrivkunnighet. Därefter är
planen att söka finansiering för översättning till fler språk och att sprida
korten till organisationer i Sverige och världen.

Men först blir det vernissage. På internationella kvinnodagen visas 48 av
korten på canvas. Det kommer att bli trångt på silversmedjan Platina på
Odengatan i Stockholm.

Läs mer på www.myhumanrights.se

För mer information kontakta 
Emma Wistrand, emma.wistrand@myhumanrights.se, 
0721-67 18 60, 0709-530 512
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