VÄLKOMMEN TILL ETT

Utbildningsprogram för
strateger inom mänskliga
rättigheter
 Är du verksam i en mindre kommun, landsting eller region?
 Har du till uppdrag att stärka arbetet med mänskliga rättigheter?
 Tycker du att det är svårt att få ihop olika perspektiv som till exempel
mänskliga rättigheter, hållbarhet, jämställdhet och Agenda 2030?
 Vill du stärka din kompetens i att genomföra utbildningsinsatser om
mänskliga rättigheter i din organisation?
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder nu strateger och utvecklingsledare att delta i
ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter. Programmet syftar till att ge deltagarna kunskap
och verktyg för att kunna stärka den egna kommunens, landstingets eller regionens arbete med
mänskliga rättigheter.
SKL och regeringen har ingått en överenskommelse för att stärka respekten för och kunskapen om
mänskliga rättigheter i kommuner, landsting och regioner. Satsningen ska också bidra till
förverkligandet av målen i Agenda 2030. Inom ramen för överenskommelsen har SKL tagit fram
och utvecklat utbildningsmaterial, verktyg och metoder som ett stöd i arbetet med mänskliga
rättigheter. Med utgångspunkt från detta material så genomförs fyra utbildningsdagar, som ett
program, under 2018.
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Utbildningsprogrammets innehåll:

-

Fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter.
Genomgång av SKLs utbildningar, verktyg och metoder kring mänskliga rättigheter.
Stöd i hur du som strateg kan använda SKLs verktyg och metoder för att genomföra egna
utbildningsinsatser eller ett utvecklingsarbete i din kommun, landsting eller region.
Kunskap, metoder och goda exempel kring hur mänskliga rättigheter kan integreras i
styrning och ledning.
Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.
Möjlighet till coachning mellan utbildningstillfällena.

Förutsättningar för deltagande

Deltagarna förväntas genomföra egna arbetsinsatser mellan utbildningstillfällena. Det kan handla
om att hålla i en utbildning eller påbörja ett utvecklingsarbete i sin kommun, landsting och region.
Medverkan i programmet ska vara väl förankrat i ledningen. Det är positivt om deltagande
kommuner, landsting och regioner har påbörjat eller planerat att påbörja ett aktivt
utvecklingsarbete eller utbildningsinsatser kring mänskliga rättigheter.
Praktisk information
Datum.

20-21 februari, 15 maj och 16 augusti 2018

Ange plats.

Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Målgrupp.

Strateger och utvecklingsledare i kommun- och landstingsledningen och i förvaltningar.
En till två deltagare från respektive kommun, landsting eller region. Programmet riktar
sig i första hand till mindre kommuner, landsting och regioner.

Kostnad.

Deltagarna står för sina egna kostnader vad gäller resor och logi. SKL står för
möteskostnader, föreläsare och dokumentation.

Anmälan.

Skicka in er intresseanmälan senast 20 december 2017 med kontaktperson och
kontaktuppgifter. Anmälan och frågor:
bjorn.kullander@skl.se 08-452 78 27 eller
cecilia.berglin@skl.se 08-452 79 31
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