Workshop på Frivillighetshuset i Oslo
Program
Lørdag Kl. 11.00 – 18.00


Velkommen og presentasjon.



Den nye planeten. Introduksjon til de internasjonale menneskerettighetene.
Gruppearbeid og presentasjon



FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene. Starten på det internasjonale
systemet for å beskytte menneskerettighetene. Foredrag



Hvilke menneskerettighet er viktigst? Refleksjon i plenum
Lunsj



Fra ord til virkelighet. Internasjonal beskyttelse og statenes ansvar. Foredrag



Dialogøvelsen. Aktuelle spørsmål, ytringsfrihet, uenighet og læring.
Pause



Viktigheten av å delta og engasjere seg i samfunnet. Innledning ved Hassen Khalifa,
mangeårig bydelspolitiker i Oslo



Hva har menneskerettigheter med meg å gjøre?

Søndag Kl. 13.00 – 18.00
 «Oss og dem». To øvelser om identitet og gruppedannelse.
 Hva er kultur? Kultur som koder i bakhodet vis a vis et dynamisk kulturbegrep.
Vi påvirker hverandre og skaper kultur hver eneste dag.
Lunsj
 Det sivile samfunn. Frivillige organisasjoners rolle
 Hva kan vi om verden?
Spørsmål og svar om Norge og verden før og nå
Pause




Veien videre. Opprettelse av frivillig gruppe.
Avslutning med diplomutdeling

MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET
MØDRE FOR FRED
SOMALISK VELFERDSFORENING

Kultur, identitet og menneskerettigheter

Undervisningen baseres på foredrag, gruppearbeid, samtaler og diskusjoner.
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[17. og 18. november 2018]

Alle snakker så fint om menneskerettigheter og demokrati, men hva betyr det egentlig i
praksis – for meg, min familie og mine venner? Hvem har ansvaret?
Hvorfor er det så mye konflikt i verden? Når vi hver eneste dag – i aviser og på internett –
leser om kriser, krig og terror, er det i det hele tatt mulig å skape positiv endring?
Og hva er «kultur»? Går det an å skape ny kultur?
Workshopen vil formidle kunnskap om menneskerettigheter og demokrati og gi deltakerne en
større forståelse av hvordan våre samfunn fungerer, lokalt i Oslo, nasjonalt så vel som
internasjonalt. Et mål er å inspirere til økt engasjement.
Vi lover spennende temaer, interessante diskusjoner og en hyggelig atmosfære.

Mål
Målet med pilotprosjektet er å bygge demokratisk kompetanse. Langsiktige målsettinger er å tilby deltakerne
videre oppfølging i regi av organisasjonene, slik at de kan videreutvikle kunnskap og styrke sin deltakelse i
frivillige nettverk og organisasjoner.

Prosjektet er støttet med midler fra Oslo kommune

Menneskerettighetsakademiet (etab. 2008) er en ideell
stiftelse som arbeider med undervisning i menneskerettigheter og flerkulturell forståelse i inn- og utland.
Formålet er å bygge demokratisk kompetanse og øke
respekten for menneskerettighetene.

.

Somalisk velferdsforening (etab. 1982) er en frivillig
organisasjon i Oslo og omegn. Foreningen er religiøst og
partipolitisk uavhengig, og demokratisk oppbygd.
Foreningen skal være en representant, og et talerør for,
de ulike somaliske miljøene i Norge.

Mødre for fred

Mødre for fred består av aktive mødre med eritreisk
tilknytning. Nettverket har også unge menn og kvinner
som aktive støttespillere. Mødre for fred hjelper
nyankomne flyktninger med skole, utfylling av skjemaer,
hvordan skrive CV, søke jobb osv. Medlemmer har
bidratt til å starte morsmålsundervisning for barn og
formidlet kunnskap om demokrati, grunnlov og
menneskerettigheter til ungdommer.

