BORGERMØDE: MENNESKERETTIGHEDERNE I DANMARK
- HVORDAN SYNES DU, DET GÅR?
Hvor ser du udfordringer for menneskerettighederne i Danmark? Hvilke oplevelser har du selv med
menneskerettighederne? Og hvad ville du lave om, hvis du kunne? Nu har du anledningen til at
fortælle, hvordan du synes, Danmark skal blive bedre til at sikre vores alle sammens rettigheder.

BORGERMØDE I AARHUS
Danmark skal aflevere sin 3. rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2020. I den forbindelse
afholder Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder borgermøder landet over sammen med en
række universiteter, hvor du har mulighed for at give dit besyv med. Blandt andet i Aarhus, arrangeret i
samarbejde med Aarhus Universitet.
Formålet er at indsamle borgernes oplevelser med menneskeretlige problemer i arbejdsliv og hverdag.
Bidragene bliver taget med i betragtning, når Udenrigsministeriet laver Danmarks rapport færdig.
Vi håber, du vil komme og give din mening til kende. Der vil være tid til spørgsmål efter hvert oplæg.
Dog vil der ikke på mødet være mulighed for at gå nærmere ind i din eventuelt verserende sag ved offentlige
myndigheder.

Program
17.00 Velkomst og intro: v. professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet
17.10 Oplæg om rapporten og FN’s System v. Tomas Kønigsfeldt, Udenrigsministeriet
17.25 Menneskerettigheder i Danmark v. afdelingsleder Christoffer Badse, Institut for
Menneskerettigheder
17.40 Oplæg om minoritetsborgere i Danmark v. direktør Niddal El-Jabri, Mino Danmark
17.55 Oplæg om børns rettigheder v. lektor Caroline Adolphsen, Aarhus Universitet
18.10 Oplæg om LGBT+ v. forperson Philipp Pechmann, LGBT+ huset
18.25 Bidrag til rapporten fra tilstedeværende borgere
18.45 Afrunding – oplysning om videre proces
Mandag den 2. marts 2020, kl. 17:00-19:00
Aarhus Universitet, lokale 1324 - 011
(Bartholins Allé 10, desuden indgang fra Nørrebrogade)
Dørene åbner kl. 16:30, og der vil være kaffe og kage ved mødets start.
Tilmelding og spørgsmål: Emilie Thage, emth@humanrights.dk senest 25. februar kl. 12.00.
Der er begrænset antal pladser. Høringslokalerne er handicapvenlige. Har du brug for tegnsprogstolk, bedes
du angive dette ved tilmeldingen.

