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Mänskliga rättigheter tema i IHME:s öppna paneldiskussion
Varifrån kommer de mänskliga rättigheterna? Vilka värderingar återspeglar de? Hur definieras de
internationellt och här hos oss i Finland? Vad betyder europeiskhet? Vilket är förhållandet mellan
de mänskliga rättigheterna och religionerna? Är de mänskliga rättigheterna en ”sekulär” religion?
Vad händer om ens egna värderingar strider mot de mänskliga rättigheterna?
I år handlar den öppna paneldiskussionen på IHME-dagarna lördag kväll om nationella, europeiska
och universella värderingar såsom de mänskliga rättigheterna som formar vår identitet.
Diskussionen leds av Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty Internationals avdelning i
Finland. De andra deltagarna är Jarna Petman, Maryan Abdulkarim och Santi Martínez.
Jarna Petman är vicedekanus för juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet och tf. professor i
internationell rätt. Hon var också med om att grunda Erik Castrén-institutet som specialiserat sig
på kritisk juridik. Maryan Abdulkarim är vice ordförande för Kvinnosaksförbundet Unionen och en
muslimsk feminist, som aktivt deltar i det antirasistiska feministiska nätverket ARX. Som barn till
invandrare är migrationsfrågor viktiga för henne. Santi Martínez är partner i Providentia Oy och
undervisar i affärslivets etik vid Aalto-universitetet samt för blogg på Finlands populäraste
ledarskapssajt hyvejohtajuus.fi. Martínez har finländsk-katalansk bakgrund, och hans favorittema
är kopplingen mellan sanning, lycka och frihet.
IHME:s öppna paneldiskussion, lördag 5.4. Festsalen i Gamla studenthuset kl. 17.45–18.45. Se hela
diskussionsprogrammet här. Gratis inträde till alla evenemang.
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Festivalen för samtidskonst IHME / Konststiftelsen Pro Arte
Konststiftelsen Pro Arte främjar konsten som en viktig del av människornas liv och
vardag i ett demokratiskt samhälle. Syftet med stiftelsen är att främja bildkonstens

ställning och synlighet samt utveckla dess relationer med och tillgänglighet för
allmänheten. Stiftelsen verkar internationellt och riktar sig till alla kulturintresserade
personer. Stiftelsen producerar den årliga festivalen för samtidskonst IHME som
omfattar ett konstverk i det offentliga rummet av en utvald konstnär samt diskussion och
projekt i konstfostran i anslutning till konstverket.

