INVITATION

Vil den nye regering gå nye veje for
menneskerettighederne?
Institut for Menneskerettigheders Råd inviterer dig til
konference om Danmarks internationale
forpligtelser: Hvordan stiller den nye regering sig til
de anbefalinger, Danmark fik til sin FN-eksamen i
menneskerettigheder? Hvilke skridt vil den nye
regering tage for at sikre, at Danmark generelt lever
op til sine internationale forpligtelser? Ses
civilsamfundet som en spiller, der skal inddrages i
disse indsatser?

Tid og sted: Mandag d. 12. december 2011, kl. 10.00-13.00
Eigtveds Pakhus sal III
Talere:
Udenrigsminister Villy Søvndal (SF), Jonas Christoffersen,
direktør, Institut for Menneskerettigheder, m.fl.
I 2011 var Danmark for første gang til ’eksamen’ i menneskerettigheder i FN også kaldt
den Universelle Periodiske Bedømmelse. Den daværende regering fik 133 anbefalinger
om, hvordan Danmark kan gøre det bedre på en række konkrete områder. Regeringen
accepterede 84 af anbefalingerne, men afviste de resterende 49. Spørgsmålet er, hvordan
den nye regering ønsker at følge op på anbefalingerne fra FN? Vil den acceptere flere af
de 133 anbefalinger? Hvordan vil regeringen styrke menneskerettighedsarbejdet i
Danmark. Kort sagt: Vil den nye regering gå nye veje for menneskerettighederne?
Kom til debat i Eigtveds Pakhus
I anledningen af FN’s internationale Menneskerettighedsdag d. 10. december inviterer
Institut for Menneskerettigheders Råd herunder en række danske ngo’er til konference
om Danmarks opfølgning på de internationale menneskerettigheds forpligtelser.
Formålet er at rejse en debat om, hvordan den nye regering sikrer overholdelse af de
internationale forpligtelser, som Danmark har tilsluttet sig. Og Ikke mindst, hvordan
regeringen forholder sig til de anbefalinger, Danmark fik til FN-eksamen tidligere i år.
Det er vigtigt at holde regeringen til ilden og få diskuteret, hvilken kurs Danmark skal
sætte på dette område, siger formanden for FN-forbundet, Jørgen Estrup.
Læs også vedhæftede program. Deltagelse kræver tilmelding, som kan ske hos Institut
for Menneskerettigheder via e-mail til Marie Westenholz mnw@humanrights.dk. Frist for
tilmelding er d. 9. december kl. 12.00.

