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I år bjuder MR-dagarna på mänskliga
rättigheter på lite udda ställen

Nätverket My Human Rights provar ett nytt sätt att förmedla kunskap om
mänskliga rättigheter. Nätverket har tidigare formulerat om artiklarna i FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s
kvinnokonvention till stärkande budskap i jag-form. Under MR-dagarna, 14-
15 november på Kulturhuset i Stockholm kommer besökarna på ett flertal,
överraskande platser mötas av sina mänskliga rättigheter, upplästa av
skådespelarna Magnus Mark och Katarina Bothen.

 ”Syftet är att på ytterligare ett sätt förmedla innebörden och kunskapen om
de mänskliga rättigheterna. En del av oss tar in kunskap genom att läsa och
andra  behöver uppleva. Nu hoppas vi att många ska ta till sig de mänskliga
rättigheterna genom att lyssna,” säger Carin Granlund Olsen, My Human
Rights projektledare.

 Emma Wistrand grundare av My Human Rights berättar om hur idén kom till: 
”Det hela började med att vi i maj hade ett möte med teknikern som jobbar
med att göra materialet My Human Rights till applikationer för smartphones
och Facebook. Han frågade hur vi tänkte när det gällde ljud. Ljud?! Jag fick ju
erkänna att vi inte alls hade tänkt. Sedan kom sommaren och på släktstället
träffade jag min svåger Lars Hässler, industridesigner och allkonstnär. Han
gillade idén och lovade att hjälpa till med tekniken. Sedan rullade allt på. Vi
har lyckats genomföra detta med hjälp av professionella och generösa
människor. Rollsättaren och regissören Anette Mandoki frågade
skådespelarna Magnus Mark och Katarina Bothen om de ville ställa upp och
läsa in artiklarna. De sa båda ja. Genom Magnus Mark fick vi kontakt med
Margareta Andersson som driver Pretty Production som lånade ut sin studio
och sitt team för att genomföra inspelningarna. Alla har jobbat utan
ersättning för att de själva brinner för frågan och vill bidra i arbetet med att
förbättra världen och situationen för många människor. Göra gott helt

http://www.mrdagarna.nu/
http://www.myhumanrights.se/mr-dagarna-14-15-november/
http://www.myhumanrights.se/mr-dagarna-14-15-november/


enkelt.”

Nätverkets vision är att göra en ljudinstallation på Dag Hammarskjöld Plaza i
New York och i en park i ett land där de mänskliga rättigheterna ännu inte är
självklara. Läs mer om myhumanrights.

Välkommen att lyssna på dina mänskliga rättigheter här eller på MR-dagarna
på Kulturhuset i Stockholm den 14-15 november.

Kontaktpersoner:
Emma Wistrand, initiativtagare och grundare, 0709-530512,
emma@myhumanrights.se
Carin Granlund Olsen, projektledare, 0708-489133, carin@myhumanrights.se
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