
KUBUTSTÄLLNING: UNGA MANIFESTERAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Bild på kuben med text Rätten till frihet. Artikel 1 i FN:s stadga för mänskliga rättigheter.

Äntligen är det dags att inviga alla 34 kuber som elever från skolor i Sverige, Madrid, Budapest, Paris och New York har inrett. Den 29 augusti
samlar Raoul Wallenberg Academy över 1 400 elever och lärare som står upp för civilkurage och mänskliga rättigheter, till en invigning i
Kungsträdgården i Stockholm. Efter invigningen håller Raoul Wallenberg Academy och Fryshuset en stor demokratisummit.

Eleverna har kreativt skapat och manifesterat de 30 mänskliga rättigheterna genom Raoul Wallenberg Academys skolprogram "Kuben". Det är 34 stycken
3x3x3 meter stora kuber i stål som ställs ut, varje kub representerar en av FN:s 30 mänskliga rättigheter och är inredd med elevernas tolkningar, konstverk
och installationer av respektive mänsklig rättighet.

När: 29 augusti invigs kubutställningen kl 10:30 med program på stora scenen då vi lyfter några av alla elevers arbete. Efter invigningen håller Raoul
Wallenberg Academy och Fryshuset en stor demokratisummit inom ramen för projektet Non-Silence.

Utställningen är sedan även öppen kl 10-18 på fredag 30 augusti och lördag 31 augusti.

Var: Kungsträdgården i Stockholm.

MER INFORMATION

Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Budapest, Madrid, New York och Paris. Detta sker i samarbete med Svenska institutet.

EXEMPEL PÅ ELEVERNAS AKTIVITETER

De deltagande skolorna har under läsåret 18/19 bland annat bjudit in människorättskämpar eller överlevande från Förintelsen, pratat om Raoul Wallenbergs
liv i klassrummen, haft övningar i kreativt skrivande där eleverna fått gå in i rollen som oskyldigt dömd eller människa på flykt, utfört FN-rollspel, varit en del i
samverkan mellan olika skolor och kommunen, deltagit i stadsfestivaler, anordnat temaveckor och bjudit in kommunpolitiker.



På Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad sattes musikalen ‘Vagn 7’ upp av dans- och teaterelever i årskurs två på estetiska programmet. Det är en
berättelse som följer en grupp ungdomar i Berlin på 1930-talet. Denna starka föreställning fick otroligt fina lovord och visades upp inför slutsålda hus ett
flertal gånger under våren.

I år har vi haft en kommun i Kubprogrammet: Södertälje kommun. De har ställt kuben på ett centralt torg och låtit fem skolor dela på den. Skolorna har
tillsammans arbetat med artikeln 25: “Rätten till tillräcklig levnadsstandard”. För första gången har även en ideell organisation haft en egen kub: Inicio. De
driver Kista Mentospace - ett labb där deltagare får experimentera med digital teknik och elektronik för att hitta nya lösningar på dagens - eller framtidens -
samhällsutmaningar. I Kuben har Inicio laborerat och försökt skapa en digital kub.

Svenska skolans gymnasium i Paris (Lycée Suédois de Paris) är en liten sektion på en stor fransk skola sedan 18 år tillbaka. Kuben har hjälpt till att
fördjupa samarbetet med den svenska och franska skolan, fått lärarna att lära känna varandra och eleverna att träffas. Mänskliga rättigheter har varit temat
under läsåret 2018/2019. Skolan har haft 14 olika utställningar utifrån artiklarna i FN:s deklaration. Den senaste var en utställning på temat antirasism och
diskriminering, gjord av både svenska och franska elever. Ett arbetet som har drivits av en elevstyrd kub-kommitté. I april fick skolan besök av den franska
kända fotbollsspelaren Lilian Thuram som höll en föreläsning samt satte igång en vänskapsmatch mellan svenska och franska elever i mixade lag. Elever på
gymnasiet i engelska har framfört korta tal kring temat mänskliga rättigheter, liknande Ted talks.

Läs mer om skolprogrammet Kuben här.

SKOLOR I KUBEN MED RESPEKTIVE ARTIKEL 

Artikel 1. Rätten till frihet – Thoren Business School & Grillska Gymnasiet samt Klara Teoretiska gymnasium

2. Rätten att inte diskrimineras – Hersby Gymnasium

3. Rätten till ett tryggt liv – YBC Nacka

4. Rätten att inte förslavas – Raoul Wallenbergsskolan Bromma

5. Rätten att inte torteras – Fryshuset Västra

6. Rätten att erkännas som person – Kärrtorps Gymnasium

7. Rätten till likhet inför lagen – Sundstagymnasiet

8. Rätten att inte kränkas – Tallbohovsskolan

9. Rätten till rättvis behandling – Eklidens skola

10. Rätten till en opartisk behandling – Jensen, Malmö

11. Rätten till ett rättvist straff – De Geergymnasiet

12. Rätten till heder och anseende – Spånga Gymnasium

13. Rätten att fritt förflytta sig – Raoul Wallenbergsskolan Skövde

15. Rätten till en nationalitet – Domarhagsskolan, Avesta

16. Rätten till äktenskap och familj – Platengymnasiet, Motala

17. Rätten att äga egendom – Raoul Wallenbergsskolan Uppsala

18. Rätten till frihet i tanken – Katrinelundsgymnasiet, Göteborg

19. Rätten till yttrandefrihet – Huddingegymnasiet

20. Rätten till fredliga möten – Raoul Wallenbergsskolan Järvastaden

21. Rätten till medbestämmande – Sturegymnasiet, Halmstad

22. Rätten till ett människovärde – Raoul Wallenbergsskolan Skokloster

23. Rätten till arbete – Nova Academy, Simrishamn

24. Rätten till vila och fritid – Vadsbogymnasiet, Mariestad

25. Rätten till tillräcklig levnadsstandard – Södertälje Kommun

26. Rätten till utbildning – Midsommarkransens gymnasium

27- Rätten till ett kulturliv – Blackebergs gymnasium

28. Rätten till en omvärld – Hässelbygårdsskolan

29. Rätten till plikter – PARIS / Hersby

30. Rätten till mänskliga rättigheter – Gränbyskolan, Uppsala

I år har vi för första gången möjligheten att involvera mer än 30 platser i programmet. De nya kuberna kommer att placeras på följande
platser:

1. Rätten till frihet – KLARA Teoretiska Gymnasium, Göteborg



2. Rätten att inte diskrimineras – Dragonskolan, Umeå

3. Rätten till ett tryggt liv – Ållebergsgymnasiet, Falköping

5. Rätten att inte torteras – Bromma Gymnasium, Bromma

30. Rätten till mänskliga rättigheter – Inicio, Kista

Internationella kubskolorna

Alla internationella kubskolor har 30. Rätten till mänskliga rättigheter.

Paris, Frankrike –Lycée D’Arsonval, vänskola med Hersby gymnasiet.

Budapest, Ungern – Szerb Antal High School, vänskola med Långsjöskolan i Rimbo.

Madrid, Spanien – IES Principe Felipe, vänskola med YBC Nacka.

New York, USA – High School of Art & Design, vänskola med Bessermerskolan och Lidingö särskola.

Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för
ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap,
skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med
Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig
demokrati.


