
Om aktören: 

Föreningen Ordfront är en ideell, icke-statlig organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. 

Sedan slutet av 70-talet har föreningen bedrivit utbildning och information i folkbildningsanda kring 

mänskliga rättigheter och praktisk demokrati med utgångspunkt i uppfattningen och principen om 

alla människors lika värde. Ordfront startade 1995 Demokratiakademin, tog initiativ och bildade 

tillsammans med Enskilda Högskolan, tidigare Teologiska Högskolan, den första tvärvetenskapliga 

högskoleutbildningen i mänskliga rättigheter. Ordfront har sedan starten 2000 varit huvudman för 

Nordens största konferens för mänskliga rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna (MR-dagarna).  I 

alla sammanhang har det varit viktigt för Ordfront att samverka tätt tillsammans med andra 

likasinnade aktörer, därför finns nätverk eller samverkansgrupper kopplade till de flesta av 

föreningens verksamheter. Under många år var förlagsverksamheten den mest synliga av 

föreningens verksamheter men även utgivningen av en av få medlemsägda samhälls- och 

kulturtidskrifter Ordfront Magasin. All publicistisk verksamhet i Ordfront följer den gemensamma 

grundförutsättningen om allas lika värde och rättigheter. Även idag då förlaget ägs av en privat aktör 

men med föreningen som liten men ändå betydelsefull delägare och med samma inriktning som 

tidigare. 

Interna åtaganden: 

Ordfront är en organisation som arbetat med mänskliga rättigheter och demokrati sedan föreningen 

bildades 1974.  Det interna föreningsarbetet sköts främst från huvudkansliet i Stockholm, men 

föreningen har även några lokalföreningar ute i landet. Dessa är egna organisationer men måste 

förhålla sig till föreningens stadgar och målsättningar varav de viktigaste är respekt för alla 

människors lika värde och rättigheter, demokrati och yttrandefrihet. Lokalföreningar, arbetsgrupper 

och medlemmar erbjuds sedan länge möjlighet att delta i de demokrati- och MR-utbildningar som 

genomförs, inklusive Mänskliga Rättighetsdagarna och Demokratins ABC, antingen gratis eller till 

rabatterat pris.   

Under det kommande året, för att uppmärksamma 100 års jubiléet, kommer vi att erbjuda 

medlemmarna större möjlighet att utbilda sig i demokrati och mänskliga rättigheter.  I januari startar 

en grundutbildning som ges digitalt och därmed skapar en möjlighet för fler att delta. En viktig del i 

utbildningen är att ge en historisk tillbakablick men även diskutera nutida utmaningar. Kursen 

erbjuds även anställda och förtroendevalda och är öppen för övriga intresserade. Utbildningen 

återkommer även under hösten.  

Ordfront har även öppnat möjligheten att delta på årsstämmorna digitalt, vilket vi tror kommer att 

gynna medlemsinflytandet. Under den kommande perioden planeras även minst en 

medlemsundersökning per år kring föreningens pågående och kommande arbete. Inom styrelsen och 

tillsammans med de anställda pågår ett visions- och värdegrundsarbete som medlemmarna kommer 

att kunna ha synpunkter på. Föreningen har sedan en tid en anti-korruptionsplan som lyfts internt i 

alla enheter årligen och föreningen har även principer för tillgänglighet samt social- och ekologisk 

hållbarhet. Föreningen arbetar även sedan flera år med att uppnå en bredare representation i 

styrelsen. Föreningen är självklart även kollektivavtalsansluten med lokal fackklubb.  

 

Externa åtaganden: 

Föreningen Ordfronts ordinarie verksamhet är att med det talade och skrivna ordet verka för 

demokrati och människors lika värde och rättigheter. Detta sker bl. a. i form av kursverksamhet, 



konferenser, samtal och seminarier, opinionsbildning, konferensen ”Mänskliga rättighetsdagarna”, 

ett årligt demokratipris, utgivningen av ”Ordfront Magasin” samt utlåtanden, rapporter, remissvar 

mm. Under de senaste åren har utbildnings - och kursverksamheten särskilt handlat om de 

utmaningar som den liberala demokratin står inför - vilket bland annat har inneburit att 

demokratiutbildningarna har förstärkts med diskussioner kring förhållandet mellan demokrati och 

mänskliga rättigheter. En viktig del av demokratiutbildningen är att lära ut hur demokrati utövas i 

praktiken men även att ge deltagarna ett historiskt perspektiv för att se hur demokratier uppstått 

samt att diskutera demokrati inte bara som regeringsskick utan även ideologi.   

 

Kursverksamheten 

Ordfronts utbildningar i mänskliga rättigheter och demokrati ger kunskap och verktyg att analysera 

och argumentera för att kunna stå upp för de mänskliga rättigheterna och bemöta förslag och idéer 

som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och en demokrati byggd på 

rättsstatens principer. Utbildningarna vänder sig till medlemmar och allmänheten men riktas även 

mot särskilda målgrupper som lärare, civila samhället, arbetsgivare mm. Under 2021 kommer 100-

årsfirandet av svensk demokrati att synliggöras i flera av våra utbildningar, konferenser och samtal.  

Ordfront bedriver även skrivarkurser, vars syfte är att ge deltagarna hantverksmässiga och 

konstnärliga grunder i att skriva litterärt. 

 

Konferenser och seminarier (Demokratiakademin och MR-akademin) 

Ordfront anordnar återkommande samtal, seminarier och konferenser på temat demokrati och 

mänskliga rättigheter. Den 10 december 2020 håller föreningen exv. den digitala konferensen ”Vems 

rättigheter – vilken demokrati? som lyfter utmaningar mot mänskliga rättigheter och demokrati i 

skuggan av pandemin. Syftet är även att ge uppmärksamhet åt FN:s MR-dag samtidigt som dagen 

uppmärksammar 100-årsjubileet.  

Under jubileumsåret anordnas flera seminarier och samtal kring aktuella politiska händelser 

kopplade till demokrati och mänskliga rättigheter. Målsättningen är att både lyfta utmaningar och 

möjligheter, inte minst civilsamhällets betydelse för demokratin och dess minskade demokratiska 

utrymme. Vi kommer att planera 2021 års seminarier utifrån några viktiga datum för demokratin –

som den 18/24 maj och 15 september.  

Sedan 2015 har Ordfront särskilt lyft den negativa utvecklingen i Ryssland, särskilt för kulturarbetare 

och kommer, om medel erhålls att följa upp ämnet även de kommande åren men då även 

situationen i stater närliggande och beroende av Ryssland.  

 

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna 

Föreningen Ordfront är huvudman för Mänskliga Rättighetsdagarna som är Nordens största 

konferens om mänskliga rättigheter där forskare möter praktiker, beslutsfattare möter civilsamhälle 

och allmänheten möter tjänstepersoner. Konferensen, som i regel omfattar 2-3 dagar har 

genomförts sedan 2000  och lockar årligen mellan 3000 och 5000 personer. Cirka 200 

programpunkter och ett 70-tal utställare finns på plats under dagarna. Under 2021 kommer 

konferensen att genomföras två gånger - dels helt digitalt i april i Uppsala, dels, förhoppningsvis, 



fysiskt i Göteborg i december 2021. Båda konferenserna har ett tema som direkt eller indirekt är 

kopplat till frågor om demokrati - i Uppsala ställs frågan - Mänskliga rättigheter, en fråga om var du 

bor, och i Göteborg är temat just Mänskliga Rättigheter och demokrati. Konferenserna planeras i en 

1-2 årig förprocess där civilsamhälle, kommun, länsstyrelse, region och universitet samverkar. Valet 

av tema i Göteborg är en reflektion av 100-årsjubileet. 

 

Demokratipris 

Ordfronts Demokratipris har funnits sedan 1993. Priset delas årligen ut till en fysisk eller juridisk 

person som i ord eller handling bidragit till att befästa de demokratiska idealen om jämlikhet, 

individens okränkbarhet och allas inbördes respekt samt skapat diskussion om vad demokrati är. 

Priset delas oftast ut på Mänskliga Rättighetsdagarna och tillfaller 2020 människorättsaktivisterna 

Séan Binder och Sara Mardini, vilka båda riskerar långa fängelsestraff på grund av sitt ideella 

humanitära arbete som livräddare på ön Lesbos.  

 

Ordfront Magasin 

Ordfront Magasin – OM – är en samhälls- och kulturdebatterande tidskrift som har getts ut av 

föreningen Ordfront i över 25 år. Den medlemsägda tidskriften utkommer vanligen med sex nummer 

per år på papper men finns även i digital upplaga. Ett urval artiklar finns att läsa gratis på magasinets 

hemsida. Målsättningen är att vara fördjupande och granskande. Några frågor som särskilt lyfts är 

klimat, asylpolitik, mänskliga rättigheter, kultur och demokrati. Under 2021 planeras ett särskilt 

temanummer om demokrati . 

 

Kommunikativa åtaganden: 

Syftet med föreningens kommunikation har en direkt koppling till vår grundinställning - att verka för 

alla människors lika värde och rättigheter, skyddet för en demokrati byggd på rättsstatliga principer 

samt för de planetära gränserna. Detta är frågor som genomsyrar allt föreningen gör och som även 

återges i vårt kommunikativa arbete.  

Konkret kommuniceras föreningens åtaganden och verksamhet till medlemmar, allmänheten, 

beslutsfattare, tjänstepersoner, civila samhället, företag.  

Under året kommuniceras bland annat artiklar från Ordfront magasin, skrivelser som remissvar exv. 

från föreningen, innehåll i konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna, samtalsserien ”Ordfront 

samtalar”, kurser i skrivande och mänskliga rättigheter och demokrati. Eftersom Ordfront särskilt 

uppmärksammar 100-årsjubiléet under 2021 kommer självklart detta att reflekteras i 

kommunikationsarbetet. Det faktum att Ordfront Magasin planerar ett särskilt temanummer om 

demokrati innebär en särskild kommunikationsinsats kring innehållet.  

 

 

 


