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De mänskliga rättigheterna måste alltid
försvaras

I dag, på Internationella dagen för mänskliga rättigheter, lanseras The
Paragraph, det andra motivet i konstkonceptet Rights matter. Ett koncept som
tar ställning för alla människors lika värde skapat av illustratör Kari Modén
och föreningen My Human Rights.

De mänskliga rättigheterna är kraftfulla och universella. De slår fast att alla
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i
värde och rättigheter. Men trots att konventionen antogs för över 70 år sedan,
och är ratificerad av 191 länder, är efterlevnaden inte en självklarhet. Runt
om i världen, även här i Sverige, kränks människors rättigheter varje dag.

Med ”The Paragraph” vill My Human Rights inspirera människor att ta
ställning för de mänskliga rättigheterna.

Första motivet ”In memory” lanserades i juni 2020 och förmedlar kampen mot
förtryck, våld och strukturell diskriminering.

“Only when every single human being is empowered by the knowledge that we
are all born free and equal in dignity and rights, the world can become a more
fair and better place to live in.”

Rights matter – "The Paragraph” säljs via www.myhumanrights.se

Motiven är signerade och tryckta på konstpapper i en upplaga om 30
exemplar. 30% av försäljningspriset går till föreningen My Human Rights
arbete med att sprida kunskap om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheter, Kvinnokonventionen och Barnkonventionen över världen. 

http://www.myhumanrights.se/


Föreningen My Human Rights
Föreningen My Human Rights syfte är att stärka kvinnor, män och barns
mänskliga rättigheter världen över. Föreningen gör det genom att sprida
kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s
kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989)
på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.

Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga
kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda dem. Vi tror att
det kan bidra till att förändra världen.
Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen.

Kari Modén
Kari Modéns stil beskrivs som djärv och modern men ändå tidlös. Hon arbetar
med ett stort antal kunder över hela världen. Hennes illustrationer syns i
redaktionella miljöer, i reklam och på förpackningar. Kari har fått många
utmärkelser och designpriser genom åren, senast German Design Award för
The Absolut World design – Peace, love and togetherness, en förpackning
som skapades i samarbete med byrån Happy Tear. 2018 mottog hon Red Dot
Award för design av förpackningar för Apotek Hjärta.
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