INVITATION

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 os, hvordan du synes, Danmark skal
blive bedre til at sikre vores alle sammens rettigheder. Ved en række folkehøringer sætter vi
fokus på emnerne forskelsbehandling og diskrimination, overvågning og sikkerhed,
beskyttelse af udsatte grupper og menneskerettigheder i forvaltningen.
Hvert 4. år skal Danmark til eksamen i menneskerettighederne i FN. Inden eksaminationen skal
Udenrigsministeriet, Institut for Menneskerettigheder og danske civilsamfundsorganisationer
sende rapporter til FN om, hvordan Danmark lever op til menneskerettighederne. Til det har vi
brug for så meget viden som muligt om, hvordan menneskerettighederne har det i dagens
Danmark.
Derfor holder Institut for Menneskerettigheder og Udenrigsministeriet fire folkehøringer i
februar. Her har du mulighed for at give din mening til kende om, hvordan det går med
menneskerettighederne i Danmark. Institut for Menneskerettigheder har valgt et tema for hver
høring, og i løbet af høringerne vil eksperter inden for dagens tema kort fortælle, hvordan de ser
menneskerettighedssituationen på deres område. Du må også gerne dele dine erfaringer med
menneskerettigheder, som falder uden for høringens tema.
LÆS MERE om folkehøringerne og Danmarks eksamination og tilmeld dig på
menneskeret.dk/fn-eksamen. Frist for tilmelding er kl. 12 dagen før hver høring. Der er
begrænsede pladser til høringerne, så tilmeld dig i god tid, hvis du vil være sikker på at komme
med. Har du ikke mulighed for at deltage i en folkehøring, kan du sende dine kommentarer til os
på minmening@humanrights.dk senest 26. februar 2015.
Høringslokalerne er handicapvenlige. Har du brug for tegnsprogstolk, bedes du angive dette ved
tilmeldingen.
Spørgsmål til folkehøringerne kan rettes til chefkonsulent Mandana Zarrehparvar på
mza@humanrights.dk eller 3269 8892.
AALBORG

FORSKELSBEHANDLING OG
DISKRIMINATION

ODENSE

BESKYTTELSE AF
UDSATTE GRUPPER

18. februar 2015 kl. 17-19
Aalborg Hovedbibliotek,
Foredragssalen,
Rendsburggade 2, 9100 Aalborg

20. februar 2015 kl. 17-19
Vollsmose Kulturhus, Store Sal,
Vollsmose Allé 14,
5240 Odense NØ

AARHUS

KØBENHAVN

OVERVÅGNING OG
SIKKERHED
19. februar 2015 kl. 17-19
Richard Mortensenstuen,
Fredrik Nielsens Vej 2-4,
8000 Aarhus C

MENNESKERETTIGHEDER
I FORVALTNINGEN
24. februar kl. 17-19
Osramhuset, Store Sal,
Valhalsgade 4,
2200 København N

