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Du får den här informationen för att du deltagit i någon av våra utbildningsinsatser i mänskliga rättigheter som Uppsala
universitet har givit/ger inom vårt regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Om du inte är rätt
mottagare vänligen vidarebefordra informationen så den kommer rätt person till del, tack på förhand. Om du inte önskar
information om utbildningsinsatser från Uppsala universitet (personuppgiftslämnare) vänligen meddela mig Eva Norgren

Uppsala universitet utbildar statligt anställda i mänskliga rättigheter!
Höstens aktiviteter 2019!
Två kursomgångar i Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter i Uppsala
o 10-11 oktober samt 6 november
o 21-22 november samt 11 december

Anmälan>>
Anmälan>>

Mål med kursen är att deltagarna:

 Ska få övergripande och inom förvaltningen relevanta kunskaper om de mänskliga
rättigheternas juridiska, politiska och moraliska dimensioner
 Får möjligheten att bearbeta frågan om hur mänskliga rättigheter konkret förverkligas i
det offentliga utifrån de krav som ställs av lagstiftaren
 Ska kunna identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras inom det egna
ansvarsområdet
 Får stöd i planeringen av eventuella utbildnings- och andra insatser inom den egna
myndigheten/enheten

Två frukostseminarier 08.00 – 10.00 F7 möten & konferens, Flemminggatan 7 Stockholm
o 6 september – Bemötande i offentlig förvaltning

Anmälan>>

o 4 oktober – Hur gör man mänskliga rättigheter

Anmälan>>

Bemötande betraktas traditionellt som en fråga utanför den juridiska diskursen, men det finns många
rättsliga krav på anställda inom den offentliga förvaltningen i fråga om bemötande av enskilda. Vid
seminariet kommer Moa Kindström Dahlin, lektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, att ge en överblick
över rättigheter, regler och rättsprinciper som ställer krav på respektfullt och professionellt bemötande.

Mänskliga rättigheter tar allt större plats i debatten och i det dagliga arbetet inom staten. Vid detta
frukostseminarium kommer Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, att diskutera
varför det är viktigt att ha mänskliga rättigheter i bakhuvudet och hur man praktiskt ska tillämpa dem.
Fokus ligger på den rättsliga metoden vid tillämpning av mänskliga rättigheter.
Vänligen kontakta Johanna Ohlsson om du har frågor om innehåll i eventen.
För övriga frågor vänligen kontakta mig - Eva Norgren

Utbildningsaktiviteterna är kostnadsfria och tillgängliga för statligt anställda.

