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Inbjudan
Att värna om mänskliga rättigheter och att skydda utsatta grupper är ett viktigt
samhällsåtagande. Hur kan högskolan arbeta med mänskliga rättigheter i sina
utbildningar? Läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer och arbetsterapeuter
är yrkesgrupper som konfronteras med situationer där mänskliga rättigheter kränks
eller är i fara, till exempel kvinnor och barn som utsatts för våld. Detta ställer höga
krav på högskolorna att ge studenter möjlighet att utveckla de kunskaper och
färdigheter som krävs för att hantera sådana situationer. I ett samarbetsprojekt har
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Karolinska institutet (KI) undersökt hur
högskolor kan arbeta med examensmålen om mäns våld mot kvinnor och våld i
nära relationer, samt våld mot barn.
Konferens: Mänskliga rättigheter i högre utbildning

Vill du utveckla din kompetens inom området genom att vara med och diskutera
resultaten från projektet tillsammans med andra lärare, studenter, forskare,
arbetsgivare och yrkesverksamma? Den 19-20 september arrangerar UKÄ och KI
en konferens där resultaten från projektet presenteras. Deltagarna kommer att åka
hem med konkreta verktyg för undervisning om hur man kan hantera situationer
där det finns misstanke om våld. Det kommer även att finnas tid för egen reflektion
och gemensamma övningar.
Konferensen pågår under två dagar. Den första dagen vänder sig till lärare,
forskare och studenter vid svenska lärosäten. Under dag två bjuds, förutom dessa
grupper, även yrkesverksamma läkare, sjuksköterskor, psykologer,
arbetsterapeuter och socionomer samt representanter för frivilligföreningar,
yrkesförbund och arbetsmarknadens parter in.

Program 19 september 2017
Arrangör: Karolinska Institutet (KI)

09:00 – 9:30

Registrering och kaffe

09:30 – 9:40

Välkomna
Gunnar Nilsson, prodekan för högre utbildning, KI
Tanja Tomson, konferensordförande, KI

09:40 – 10:10

Improvisationsteater
Interaktiv teater som synliggör dilemman kring mänskliga
rättigheter och yrkesutövning.

10:10 – 10:45

Presentation goda exempel
Tanja Tomson, KI
Solvig Ekblad, KI

10:45 – 12:15

Panel med lärosätesrepresentanter och studenter
Interaktiv diskussion om: hur olika program arbetar med
mänskliga rättigheter? Finns det goda exempel? Vilka
kunskaper och färdigheter behövs i en framtida profession?

12:15 – 13:15

Lunch

13:15 – 14:15

Diskussion i smågrupper
Finns lärandemål om mänskliga rättigheter? Hur examineras
dessa? Hur ser kopplingen ut till aktuell forskning och till
yrkesverksamma?

14:15 – 14:45

Kaffe

14:45 – 15:45

Presentationer
Presentation från diskussionerna i smågrupperna.

15:45 – 16:45

Nästa steg

Program 20 september 2017
Arrangör: Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

09.00–09.30

Registrering och kaffe

09.30–09.35

Välkomna
Annika Pontén, moderator

09.35–10.05

Presentation av rapport
UKÄ presenterar rapporten A gender perspective on human
righs.
Kristina Tegler Jerselius, utredare UKÄ

10.05–10.45

Improvisationsteater
Interaktiv teater som synliggör dilemman kring mänskliga
rättigheter och yrkesutövning.
Pocketteatern

10.45–11.15

Goda exempel
Samtal mellan inbjudna yrkesföreträdare och
lärosätesrepresentanter om erfarenheter av att arbeta med
våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor samt våld
mot barn. Vilka möjligheter finns och hur kan man samarbeta
bättre kring dessa områden?
Ulla Albért, Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala
universitet
Björn Tingberg, Centrum för barnafrid, Linköpings universitet
Alexandra Bopp, Cityåklagaren
Kaffe

11.15–11.45

Kan vi lära av varandra?
Diskussion i mindre grupper. Vad går att överföra? Går det
att jobba på andra sätt?

11.45–12.15

Internationell panel
En internationell panel ger sin syn på rapportens resultat och
kommenterar utifrån situationen i det egna landet. Hur
arbetar man med mänskliga rättigheter, våld i nära relationer
och våld mot barn i ett europeiskt perspektiv? Vilka
möjligheter och utmaningar finns?
Madalena Fonseca, A3ES
Željka Ivković, University of Rijeka

Nik Heerens, ESU
12.15 – 12.20

Avslutning. Vad händer här näst i projektet?
Viveka Persson, enhetschef utvärderingsavdelningen UKÄ

Anmälan
Medverkar vid konferensen gör bland annat Madalena Fonseca,
kvalitetssäkringsexpert från A3ES, Lisabon, Željka Ivković forskare från
universitetet i Rijeka, Kroatien, Chiara Patricolo, studentrepresentant i ESU,
Bryssel. Dessutom medverkar Viveka Persson enhetschef på
utvärderingsavdelningen UKÄ och utredare på UKÄ Kristina Tegler Jerselius,
Per Helldahl och Robin Moberg. Från Karolinska institutet deltar professor Solvig
Ekblad psykolog och expert på mänskliga rättigheter och docent Tanja Tomson,
Samordnare Centrum för Lärande och Kunskap, Chef L-sektionen, LIME.
19 september: workshop, kl. 09:30–16:45, inklusive lunch och kaffepauser
20 september: konferens kl. 09:30–12:20, inklusive kaffepaus
Plats: Strix, von Eulers väg 4b, Karolinska institutet, Solna
Anmälan till en eller båda dagarna: www.uka.se/manskligarattigheter
Sista anmälningsdag: Fredag 16 juni 2017
Konferensen är kostnadsfri. Antalet deltagare vid konferensen är begränsat och
anmälda deltagare som inte infinner sig betalar en administrativ avgift på 1000
kronor.
Evenemanget kommer att filmas och spridas via bland annat UKÄ:s webbplats, så
att fler kan ta del av konferensen. Om du inte vill vara med på film kommer det att
finnas speciella platser anvisade där du kan sätta dig.
All information om konferensen hittar du på www.uka.se/manskligarattigheter
Har du frågor är du välkommen att kontakta Kristina Tegler Jerselius, E-post:
kristina.tegler.jerselius@uka.se

Konferensen genomförs på engelska.

MEHR – ett Erasmus+-projekt
Modernity, Education and Human Rights (MEHR) är ett projekt som finansieras av
Erasmus+. Det är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Kroatien och Portugal, som
syftar till att utveckla arbetet med lärandemål kring mänskliga rättigheter i högre
utbildning.
Den
svenska
delen
av
projektet,
som
leds
av
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i samarbete med bland annat Karolinska
institutet (KI), fokuserar på att bidra till att utveckla högskolors arbete med
examensmålen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, samt våld mot
barn. Projektet syftar till att sprida goda exempel på hela kedjan kring arbetet med
mänskliga rättigheter – utformning av lärandemål, undervisningsformer, val av
kurslitteratur, examinationsformer samt studenters medverkan.

