
Din rätt att ....

... få älska vem  
du vill ...

... ha möjlighet att delta 
i aktiviteter utifrån dina 
förutsättningar.

Din rätt att…
I år fyller Borås 400 år och vad kan vara bättre än att avsluta 
firandet med en ny tradition? – Klart ni ska vara med!
“Din rätt att… ” är en månad då vi sätter fokus på alla människors lika värde. Vi startar 
den 10 november och avslutar på den internationella dagen för mänskliga rättigheter  
den 10 december.

Nu behöver vi din hjälp att fylla på med aktiviteter under månaden! Det enda som behövs 
är att du på något sätt uppmärksammar rättigheter. Kanske vill du fokusera på en specifik 
rättighet eller en särskild målgrupp? Kanske blir det en utställning, utbildning eller film
visning? Alla aktörer som är med blir automatiskt nominerade till Borås Stads rättighets
pris som delas ut på avslutningsdagen.

Vill du vara med? Anmäl ditt bidrag senast 1 oktober på 

https://a.entergate.se/boras/rattighet2021

Är du sugen på att vara med men vet inte riktigt på vilket sätt? Kontakta oss för att bolla 
idéer, om du har funderingar eller behöver någon hjälp.

Tillsammans ser vi till att Borås är en stad för alla!

Kontaktpersoner:

Emma Lingefelt, MRstrateg

073432 88 03
emma.lingefelt@boras.se

Malin Yderhag, Ungdomsstrateg
076888 82 02
malin.yderhag@boras.se
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