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TROLLHÄTTAN

Mycket folk och starka föreläsningar
på årets MR-dag

En riktig festdag med mycket folk, stora förväntningar med
föreläsarna Patrick Konde, Aron Andersson och Isatou Aysha
Jones. Så blev årets Mänskliga Rättigheter-dag i
ungdomskulturhuset N3 i Trollhättan.

Lisbeth Bengtsson

TROLLHÄTTAN

Mänskliga rättighets dagen har anordnats i Trollhättan varje år sedan
2017 med anledning av FN-dagen. Värd för evenemanget är
Integrationsforum mot rasism och det var dess ordförande, Ema
Enderlein Fall, som öppnade årets MR-dag och hälsade varmt välkomna,
både till besökarna på plats och till alla som följde med digitalt. Nytt för i
år var att evenemanget också teckenspråkstolkades.

FÖRST UT PÅ SCENEN VAR JOHAN OCH SAID FRÅN STYRELSEN FÖR TROLLHÄTTAN PRIDE, SOM
INTERVJUADES AV ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅNS PROJEKTLEDARE, ELIN NILSSON. (BILD: LISBETH
BENGTSSON)
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Första programpunkten på scenen
var Trollhättan Pride, där Johan och
Said från Prides styrelse
intervjuades av
Antidiskrimineringsbyråns
projektledare Elin Nilsson om
HBTQIA-personers situation och
hur det är att vara gay i Trollhättan.
Därefter var det dags för Patrick
Konde att kliva upp på scenen –
han arbetar som sakkunnig på
organisationen Friends, för barns
rättigheter och mot mobbning och
kränkningar, med utgångspunkt
från Barnkonventionen. Han har
specialiserat sig på råd och stöd och
att ge vuxna verktyg att hantera
mobbningssituationer.
Nästa talare var Aron Andersson,
föreläsare, äventyrare och
inspiratör, som sitter i rullstol och
vitsigt kallar sig själv för den
hjulbente äventyraren. Trots detta har han klarat den ena omöjliga
utmaningen efter den andra – bestigit Kebnekaise och Kilimanjaro i
rullstol, simmat 3,7 mil från Grisslehamn till Åland, åkt Vasaloppet och
cyklat till Paris med bara armarna. Dessutom besegrade han cancern som
han fick som åttaåring och nu som vuxen är han framgångsrik
ambassadör och insamlare för barncancerfonden.

Dagens sista talare var ingen mindre än aktivisten, influencern och
kanske Sveriges mäktigaste röst Isatou Aysha Jones, trebarnsmamman
som grundade Black Lives Matter-rörelsen i Sverige och arrangerade den
uppmärksammade digitala demonstrationen 2 juni 2020, då nästan 70
000 personer genom sociala medier checkade in på USA:s ambassad i
Stockholm för att protestera mot rasism och polisbrutalitet. Tillsammans
nådde budskapet ut till 1,3 miljoner människor.
I Trollhättan berättade Aysha om sin härkomst som ättling till slavar i
Gambia, koloni till Brittiska samväldet.

 

INTEGRATIONSFORUM MOT RASISMS ORDFÖRANDE,
EMA ENDERLEIN FALL, BERÄTTADE OM FÖRENINGEN
OCH HÄLSADE ALLA VARMT VÄLKOMNA. (BILD:
LISBETH BENGTSSON)


