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                Vi har ett uppdrag att 
  kämpa mot de strukturer, 
normer och attityder, som upp-
rätthåller och reproducerar 
diskriminering.
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2014  har varit ett intensivt år för 
Malmö mot Diskriminering. Vi 
har fortsatt att växa i  storlek, 

både vad gäller anställda, medlemsorganisationer, 
utbildnings – och samverkansför frågningar och råd-
givningsärenden. Vi har också märkt av att intresset 
för verksamheten ökat generellt och att vi också stän-
digt når ut till fler aktörer. 
        2014 har även varit ett spännande år inte minst 
inom vårt juridiska område där vi har vi nu tagit 
steget in i domstol, genom att, som en av de första an-
tidiskrimineringsbyråerna, börjat stämma in ärenden 
till domstol. Att arbeta med juridiken som verktyg för 
förändring är en nyckel som vi tror på i arbetet mot 
diskriminering. 2014 har dock också varit ett omtum-
lande år, då vi uppmärksammat flera händelser som 
visar på att arbetet mot diskriminering och för alla 
människors lika värde, värdighet och rätt må vara en 
princip vi säger oss stå bakom, men som i praktiken 
gång på gång visar på något annat.  

När det gäller principen om icke diskriminering 
handlar den i all sin enkelhet om alla människor är 
lika mycket värda. Att alla människor har rätt till sitt 
eget uttryck, sin egen frihet och sin värdighet. Denna 
princip är någonting som alla människor är ägare 
utav. Principen är fundamental och ovillkorad. Det är 
också en princip som de allra flesta människor säger 
sig skriva under och värdera högt. Så om de flesta 
säger sig stå bakom rätten om alla människors lika 
värde, värdighet och rätt, hur kommer det sig då att 
ärenden om upplevelser kring diskriminering ökar? 

Hur kommer det sig att FN uttrycker strak kritik 
mot Sverige utifrån perspektivet om hur vi upprät-
thåller de mänskliga rättigheterna – b.la. utifrån hur 
Sverige arbetar med frågor som rör personer med 
funktionsnedsättningar? Hur kommer det sig att unga 
malmöbor inte vågar gå genom sin stad med olika 
identitetssymboler med rädsla för att utsättas för våld, 
hat och hot just på grund utav dessa symboler? Hur 
kommer det sig att ingen vuxen reagerar när ett barn 

med funktionsnedsättning öppet trakasseras på en 
buss av andra barn? 
        Hur kommer det sig att människor tycker sig 
ha rätt att misshandla andra människor på basis av 
personens hudfärg eller sexuella läggning? Hur kom-
mer det sig att tränare och föräldrar tar sig rätten att 
inte bara ifrågasätta, utan också trakassera två unga 
personer utifrån frågor om dess könsidentitet under 
en fotbollsturnering?         
        Hur kommer det sig att det fortsatt är betydande 
längre chans att erhålla en bostad om du heter Mo-
hammed istället för Anna? Hur kommer det sig att vi 
inte kan respektera och möta varandra i de olikheter 
vi som människor bär med oss? Varför är det så svårt? 
Vad hände med den självklara principen? 

Utifrån de många händelser och situationer som 
uppmärksammats eller kommit oss till känna under 
året blir det tydligt varför Malmö mot Diskriminering 
är en viktig verksamhet. Malmö mot Diskriminer-
ing behövs därför att hela vår verksamhets syfte är att 
varje dag arbeta mot att människors behandlas sämre 
och missgynnas, utifrån det som de bär med sig som 
människa, sin funktionsförmåga, sin hudfärg, sin sex-
uella läggning mm. Vi har ett uppdrag att kämpa mot 
de strukturer, normer och attityder, som upprätthåller 
och reproducerar diskriminering. Detta är vårt arbete, 
det är vårt jobb, men det är även en fråga om ansvar, 
som ligger utanför arbetet väggar. Det är ett ansvar 
som finns oss alla som säger sig stå upp för mänskliga 
rättigheter och principen om icke diskriminering. Det 
är ett ansvar som förpliktigar och signalerar vilket 
samhälle vi vill ha. Vi på Malmö mot Diskriminering 
vet vilket samhälle vi arbetar för. 

Vi arbetar för ett samhälle där alla ska känna en 
trygghet och stolthet i att vara sig själv, fri från 
övergrepp och diskriminering. Därför vill vi rikta 
ett särskilt Stort Tack till alla våra medlemsförenin-
gar som också tar detta ansvar och är med oss i vår 
arbetet mot diskriminering. Tillsammans skapar vi 
förändring.

     Filippa Swanstein, verksamhetschef

Tillsammans skapar vi förändring...

Linda Attin, ordförande 
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Året 2014 har varit medlemsintensivt 
på många sätt för Malmö mot Dis-
kriminering. Under året har ett tiotal 

utbildningar genomförts för våra medlems-
föreningar och vi kan redan se att denna siffra 
kommer att öka under 2015. Under våren 2014 
genomfördes också en undersökning där alla 
MmD:s medlemsföreningar ombads inkomma 
med synpunkter rörande sitt medlemskap och 
vilka förväntningar de har på detsamma. 
        I samband med undersökningen erbjöds 
också alla föreningar ett besök för att diskutera 
medlemskapet. Utifrån alla de tankar och syn-
punkter som inkom fastställde MmD:s styrelse 
på sitt möte i juni en medlemsstrategi, vilken 

bland annat ger alla medlemsföreningar rätt till 
en gratis grundutbildning varje år.

En annan sak som framkom var att MmD:s 
medlemsföreningar önskade använda MmD 
mer som ett nätverk för utbildning, diskussion 
och samarbete. 
        Därför genomfördes ett första nätverks-
mötet, med ett femtontal medlemsföreningar 
samlade, i september. Temat den gången var 
MmD:s nya medlemsstrategi och att lära känna 
varandra. Nästa nätverksmöte äger rum i mars 
2015 och då kommer en grundutbildning kring 
diskrimineringslagen att genomföras.

Malmö mot Diskriminering fortsätter att växa och under 
2014 har 10 nya föreningar blivit medlemmar. Det är 
mycket glädjande att fler och fler föreningar tar ställning 
för MmD:s arbete med de mänskliga rättigheterna och mot 
diskriminering. 

2014 
MmD:s arbete med 
medlemsföreningar under
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Malmö mot Diskriminerings 
medlemsföreningar

Malmökretsen av Röda Korset håller männi-
skors lika värde högt. Att arbeta mot diskrim-
inering stöds av två av våra grundprinciper, 
humanitet och universalitet.
De mänskliga rättigheterna är universella och 
odelbara. Vissa grundläggande rättigheter be-
höver vara uppfyllda för att övriga rättigheter 
ska fungera. Förbudet mot diskriminering är 
en sådan grundläggande rättighet. I vårt arbete 

stödjer vi dem som har det svårast i samhäl-
let. Inte som det enda men som ett talande 
exempel vill vi nämna romer från Östeuropa 
som sökt sig hit på grund av fattigdom. Bakom 
sig lämnar de en tillvaro där de förföljs och 
diskrimineras. Även på gatorna i Malmö blir de 
ofta utsatta för trakasserier och diskriminering. 
Detta vill vi ändra.

Tamams vision utgår från en värld präglad av 
vänskap utan gränser, med antirasism, mång-
fald och ungas samhällsengagemang i fokus. 
För att detta ska bli möjligt behöver vi tillsam-
mans skapa ett samhälle där alla har samma 

förutsättningar oavsett ålder, etnicitet, religion, 
funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet 
eller könsuttryck och därför är ett starkt 
antidiskrimineringsarbete oerhört viktigt 
för oss.

Bokstaven L i RFHL, står för Likabehan-
dling – Att alla ska behandlas lika oavsett kön, 
ursprung, sexuell läggning etc. Denna stånd-
punkt är en viktig del i RFHL:s arbete. Vårt 
arbete hade varit nästintill omöjligt om vi hade 
börjat sålla bland de som söker sig till oss. Att 
ta avstånd från rasism och diskriminering i alla 
former är en naturlig del i vårt arbetssätt.

Fortfarande finns det både dövhet och blindhet 
i samhället inför orättvisor, diskriminering och 
rasism. Vi behövs för att bana väg för omsorg, 
rättvisa och tolerans. Vi behövs för att visa att 
var och en av oss spelar roll och att vi alla är 
en pusselbit av dagens samhälle, för: Alla är vi 
olika – Alla är vi lika.

TAMAM

RFHL

RÖDA KORSET

«
«

«

«

«

«

Föreningar svarar på frågan om varför arbetet 
mot diskriminering är viktigt för dem:
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Aktiviteter under 2014

 ӹ Etnicitet samt Religion eller annan trosuppfattning 
 ӹ Funktionsnedsättning
 ӹ Kön 
 ӹ Sexuell läggning
 ӹ Könsidentitet eller uttryck samt ålder
 ӹ Mänskliga rättigheter, EU-rätt samt likabehandling

Utbildningen bygger på normkritisk grund 
och är uppdelad i sex olika block: 

Under 2014 har ett antal stora och viktiga 
projekt som etablerats tidigare år fortsatt, 
men det har också etablerats en rad nya 

spännande samarbeten och projekt. Längre fram i 
verksamhetsberättelsen kan ni läsa om Bostadspro-
jektet, som genomförs i samarbete med Malmö stad 
och Hyresgästföreningen Södra Skåne, som under 
2014 gått in på sitt andra år. Malmö mot Diskrim-
inerings andra stora projekt och samarbeten kan ni 
läsa mer om här.

Malmö stads Handlingsplan mot Diskriminering 
ersattes under 2014 av Strategisk utvecklingsplan för 
arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Utifrån 
den nya utvecklingsplanen har Malmö mot Diskrim-
inering under året fortsatt det omfattande utbild-
ningssamarbetet som påbörjades 2011 med målet 
att alla Malmö stads chefer och ledare ska genomgå 
en juridisk grundutbildning i Diskrimineringslagen 
(2008:567) utifrån ett arbetsplatsfokus och ansatsen 
om att skapa en arbetsplats för alla.

Under 2014 har 21 utbildningstillfällen genomförts 
och antalet chefer och ledare som deltagit har varit 
närmare 400 st. Utöver utbildningarna för chefer 
och ledare har ett antal större utbildningar genom-
förts under året för olika förvaltningar och arbets-
grupper inom Malmö stad. Bland dessa finns ut-
bildning för personal på de kommunala badhusen, 
för HR-personal, för Miljöförvaltningen och Sociala 
Resursförvaltningen. 
        Dessutom har Malmö mot Diskriminering under 
året genomfört ett stort antal utbildningar gentemot 
medlemsföreningar, kommuner och andra aktörer. 
Bland dessa kan utbildningssamarbetet med Inte 
Okej, ett projekt inom Spiritus Mundi med syftet att 
arbete mot kränkningar och mobbing på nätet, näm-
nas särskilt. 

Vid en gemensam temadag den 4 december, till vilken 
personer som arbetar med barn och unga i skolål-

dern bjudits in, deltog c:a 130 personer från Skåne 
och Blekinge. Detta utbildningssamarbete kommer 
att fortsätta under 2015. Totalt har det under året, 
förutom utbildningarna för Malmö stads chefer 
och ledare, genomförts drygt 60 utbildnings- och 
informationsinsatser. Under 2014 har Malmö mot 
Diskriminerings styrelse också fattat beslut om en 
utbildningsstrategi för att tydliggöra arbetet med 
utbildningar och informationsinsatser.

Malmö mot Diskriminering har under 2014 fort-
satt samarbetet med ABF Malmö, Malmö Högskola 
och Malmö stad kring seminarier för att belysa de 
svårigheter som finns kring diskriminerande struktur-
er. Alla seminarier är öppna för allmänheten och helt 
kostnadsfria. Till varje seminarium har det knutits 
extra samverkanspartners utifrån det enskilda semi-
nariets område och ämne. 
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 ӹ Förintelsen Minnesdag: Om detta måsteberätas - från fakta till förståelse
 ӹ Internationella Kvinnodagen: 8 mars på 8 minuter.
 ӹ FN-dagen mot rasism: Antirasism och antirasister - våga tala, agera och diskutera!
 ӹ Dagens till minne avskaffandet av den transatlantiska slavhandeln i Sverige: 

Slavhandelns arv - Röster från dagens afrosvenskar.
 ӹ C/O Malmö - Ett seminarium om bostadsdiskriminering 2014.

Tillsammans med Ungdom mot Rasism har Malmö 
mot Diskriminering under 2014 granskat likabehan-
dlingsplaner på 21 slumpvis utvalda skolor i Malmö. 
Granskningen har resulterat i rapporten Show med 
the Plan – Granskningsrapport och handbok om skol-
ors likabehandlingsarbete. 
        Rapportens första del är skriven av Malmö mot 
Diskriminering och består av en juridisk granskning 
av skolornas likabehandlingsplaner, vilken visar på en 
dyster bild då endast 2 av 21 planer når upp till lagens 
krav. 

Detta beroende på både att skolornas eget likabehan-
dlingsarbete inte håller måttet, men också på lagens 
otydlighet och avsaknaden av effektiva metoder för 
långsiktigt likabehandlingsarbete inom skolan. 

Rapporten andra del är skriven av Ungdom mot 
Rasism och innehåller idéer och metoder, utifrån det 
arbete Ungdom mot Rasism bedriver på skolor, just 
för att kunna bidra till ett långsiktigt och hållbart lika-
behandlingsarbete. Rapporten presenterades sedan 
vid ett seminarium under Almedalsveckan.

I mitten av juni arrangerades Nordiskt Forum, nor-
dens största feministiska möte på 20 år, och Feminis-
tisk festival, en stor och gratis folkfestival, i Malmö. 
I samband med dessa båda evenemang arrangerade 
och deltog Malmö mot Diskriminering i fyra olika 
seminarier kring teman som juridisk aktivism och 
normer, kön och könsidentitet. Totalt deltog drygt 100 
personer i Malmö mot Diskriminerings seminarier. 

Under 2014 har Malmö Mot Diskriminering varit med och 
arrangerat följande seminarier: 

        MmD har under 2014 fortsatt 
        samarbetet med ABF Malmö, 
Malmö Högskola och Malmö stad kring 
seminarier för att belysa de svårigheter som 
finns kring diskriminerande strukturer.



8   Malmö mot Diskriminering   Verksamhetsberättelse  2014    

Diskriminering på bostadsmarknaden 
kan se ut på många olika sätt. Ge-
mensamt är att det alltid påverkar de 

som utsätts i väldigt hög grad. Att utsättas för 
diskriminering i sin hemmiljö, eller att stängas 
ute från möjligheten att få en bostad, är något 
som skapar stor otrygghet i en människas liv. 
Bland de ärenden som MmD har fått in har alla 
dessa olika former av diskriminering förekom-
mit. Det är tydligt att det finns ett stort behov 
av att fortsätta arbeta aktivt mot bostadsdis-
kriminering. 

Arbetet med ärenden
Under 2014 har det hänt mycket i MmD:s 
bostadsprojekt. Under våren avslutades det 
första projektåret som haft väldigt lyckade 
resultat. Det har inom projektåret kommit in 
40 ärenden rörande diskriminering på bostads-
marknaden. En siffra som kan jämföras med att 
DO under 2013 fick in totalt 45 sådana ärenden 
över hela Sverige och med att MmD innan pro-
jektet enbart hade fått in totalt tre bostadsären-
den. Att MmD har valt att arbeta aktivt med 
bostadsfrågan har med andra ord genererat en 
stor ärendetillströmning gällande just bostads-
diskriminering. 

Arbetet med ärenden har resulterat i olika 
lösningar beroende på vilka mål anmälarna 
har haft och beroende på bevissituationen i 
de enskilda fallen. I sex fall har exempelvis 
anmälaren kunnat få en bostad efter hjälp av 

MmD. MmD har även hindrat uppsägningar av 
hyreskontrakt, hjälpt anmälare att få underhåll 
och renovering, hjälp anmälare att få bistånd 
på bostadsområdet från Socialtjänsten och fört 
medlingssamtal mellan parter. I januari 2015 
kommer MmD att ha sin första huvudförhan-
dling i ett bostadsärende. 
        För den som är intresserad av att veta mer 
om det första projektårets resultat går det att 
läsa mer om det i slutrapporten för Projektår 1. 
Arbetet med att driva ärenden fortsätter även 
att vara en central del av projektet under Pro-
jektår 2.

Nå ut till de som riskerar att 
diskriminera
Diskriminering handlar ofta om okunskap 
och fördomar. Att nå ut till de som riskerar att 
diskriminera är därför också en viktig del av 
projektet. MmD har märkt att det förekommer 
en kunskapsbrist hos fastighetsägare beträf-
fande vad de får och inte får göra. Under det 
första projektåret arbetade MmD därför fram 
ett kortfattat informationsmaterial som riktade 
sig till fastighetsägare. 
        Detta låg till grund för en artikel som 
under det andra året publicerades i Fastighet-
stidningen, fastighetsägarnas branschtidning, 
som når ut till cirka 20 000 fastighetsägare. 
Materialet skickades även ut till över 200 fas-
tighetsägare runt om i Malmö och MmD bjöd i 
samband med detta in till informationsträffar. 
På dessa informationsträffar var det dock i stort 

2014 

Att inte få en bostad, att bli trakasserad av sina grannar så att 
ens barn inte vågar gå ut på gården, bostadspolicys som gör 
det omöjligt för en att ens söka bostad, att bli uppsagd efter 
att fördomsfulla grannar klagar på en oavsett vad man gör, att 
inte få underhåll eller reparationer, att inte bli lyssnad på av 
sin hyresvärd. 

2014 Bostadsprojektet
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sett inga fastighetsägare som dök upp. För att 
nå ut till fastighetsägare mer direkt har MmD 
därför valt att arbeta på att vara närvarande 
i forum där fastighetsägare finns. MmD har 
exempelvis varit med och talat på ett semina-
rium under Bostadsmötet i Uppsala och ska 
föreläsa för Hyresrådgivningens referensgrupp 
under våren. MmD har även föreläst på Malmö 
högskolas program för fastighetsförmedling 
och planerar också att föreläsa på programmet 
för fastighetsföretagande. 
        Att nå ut till de studenter som kommer att 
agera på bostadsmarknaden framöver är en del 
av ett förebyggande arbete mot bostadsdiskrim-
inering. 

Diskrimineringstester
Bevissvårigheter är något som MmD ständigt 
möter i sitt arbete med ärenden. Detta gäller i 
högsta grad även bostadsärenden. För att kunna 
få fram bevisning i konkreta ärenden som går 
att driva till domstol planerar MmD att utföra 
diskrimineringstester på bostadsområdet. Dessa 
tester går ut på att låta en person som riskerar 
att diskrimineras, till exempel på grund av sin 
homosexualitet, söka en bostad och samti-
digt låta personer från normgruppen, i det här 

fallet heterosexuella, söka samma bostad kort 
därefter. Om den homosexuelle personen inte 
får något svar medan de heterosexuella får 
det blir det upp till fastighetsägaren att kunna 
förklara sitt agerande. Om hen inte kan göra 
det på något godtagbart sätt kan diskriminer-
ingstesterna komma att utgöra bevisning vid en 
eventuell domstolsprocess.

Projektets framtid
Om projektet kommer att fortsätta under ett 
tredje år eller inte är inte klart ännu men be-
hovet av ett aktivt arbete mot bostadsdiskrim-
inering är fortfarande väldigt stort. En sak som 
vi noterat under det första projektåret var att 
barn var drabbade av bostadsdiskrimineringen 
i över hälften av fallen som kom in till oss. Det 
är extra problematisk när ett barn 
drabbas av otrygga boende-
lösningar eller utsätts för 
trakasserier. Om projektet 
skulle fortsätta i ett tredje 
projektår vore det intressant 
att se på hur ett barnperspektiv 
skulle kunna integreras på 
ett tydligare sätt i projektet.

                Det är tydligt att 
                det finns ett stort 
behov av att fortsätta 
arbeta aktivt mot 
bostadsdiskriminering.
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 ✓ Malmö mot Diskriminering har även omnämnts i samband med evenemang, 
 ✓ händelser och ärenden i en rad tidningar under året. Däribland Sydsvenskan, City, 

Akhbar, Sevedsbrevet, Hem & Hyra och Skånes Fria. 

 ✓ SKÅNES FRIA – Slavhandels arv i Sverige
       (Karin Henrikz, Anders Wigerfelt och Jallow Momodou)

 ✓ KVÄLLSPOSTEN – Fritt fram för diskriminering                                                                                
(Annelie Philipson & Allan Hedlund)

 ✓ SYDSVENSKAN – Fram växer ett samhälle där vissa måste ta omvägar och andra passerar                                                      
(Karin Henrikz & Johanna Ingemarsson) 

Att arbeta opinionsbildande är en av Malmö mot Diskrimi-
nerings grundläggande uppdrag och under 2014 har Malmö 
mot Diskriminerings verksamhet och arbete mot diskrimi-
nering vid ett flertal tillfällen synts i såväl nationell som lokal 
media. Under 2014 har Malmö mot Diskriminerings arbete 
mot diskriminering på bostadsmarknaden genom Bostads-
projektet vid ett flertal tillfällen varit omskrivet i media. 

Malmö mot Diskriminerings 
opnionsbildande arbete

I följande sammanhang har MmD blivit 
omnämnda:
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Med anledning av att Malmö mot 
Diskriminering i oktober vann en 
dom i Malmö Tingsrätt så pub-

licerades en rad artiklar om domen och om 
Malmö mot Diskriminering. Över 40 tidningar, 
över hela landet, publicerade TT:s artikel om 
domen och större artiklar, krönikor och debat-
tinlägg publicerades ibland annat Sydsvens-
kan, Aftonbladet, Dagens Juridik och på SVT 
Nyheter.
       Efter sommaren publicerades boken 
Diskrimineringslagen: från princip till praktik 

som författats av Malmö mot Diskriminer-
ings verksamhetschef och jurist. Boken syftar 
till att dels presentera den lagstiftning som är 
framtagen för att motverka diskriminering, 
men också till att normkritiskt och tvärvetens-
kapligt föra samman strukturella, juridiska och 
praktiska perspektiv och exempel på diskrim-
inering. 
        Boken har under året uppmärksammats 
av bland annat SkolLedaren, en tidning som 
går ut till medlemmar i fackförbundet Sveriges 
Skolledarförbund.

Alltsedan byråer funnits har samtal förts om 
utökat nationellt samarbete för att gemensamt 
kunna stärka vårt arbete, både internt och 
externt. 2006 bildades Samarbetsforumet för 
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och i 
samband med att Malmö mot Diskriminering 
bildades anslöt vi till nätverket. En önskan om 
tätare samarbete har följt forumet parallellt 
med det gemensamma arbete som pågått inom 
samarbetsforumet. Dessa samtal har intensi-
fierats på de senaste årens forummöten och 
resulterade under hösten 2014 att en interims-
styrelse valdes. 
        Samtliga byråer i nätverket valde att ställa 
sig bakom den interimsstyrelse som valdes un-
der forummötet i Trollhättan i september, vars 
uppdrag är att kalla till ett årsmöte före febru-
aris utgång 2015. På det årsmötet förväntas den 
gemensamma organisationen bildas, stadgar 

antas, styrelse väljas och verksamhetsplan antas 
för 2015-2016. I samband med att ett bildande 
träder i kraft kommer nätverket för Sveriges 
antidiskrimineringsbyåer att läggas ner och 
Riksorganisationen Sveriges antidiskriminer-
ingsbyråer träda i kraft.
        Malmö mot Diskriminering har i på olika 
sätt varit delaktiga i de processer som nu lett 
fram till att byråerna går samman och organ-
iserar sig nationellt. Det behov varje enskild 
byrå möter i frågor om resurser behöver en 
organiserad kraft för att skapa en stark röst 
gentemot bidragsgivare, myndigheter och 
politiker. De arbetsinsatser byråerna gör för 
arbetet mot diskriminering är värda större och 
tryggare ekonomiska förutsättningar. Malmö 
mot Diskriminering är positiva till omorgan-
iseringen.

Malmö mot Diskriminering och 
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 
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Handläggning och statistik 
över inkomna ärenden

En viktig del av Malmö mot Diskrimine-
rings uppdrag är att erbjuda enskilda, 
som upplever sig utsatta för diskrimi-

nering, kostnadsfri juridisk rådgivning och 

rättsligt stöd. Detta arbete utförs av byråns tre 
anställda jurister. Under 2014 har det 
inkommit 150 ärenden. 

Diskrimineringsgrunder 
Fortsatt utgör etnicitet den vanligaste grunden 
för anmälan om diskriminering till MmD och 
utgör 44 % av alla inkomna ärenden. Näst flest 
anmälningar rör funktionsnedsättning och de 
utgör 13 % av det totala antalet. Följt av kön 
på 8 %, religion på 5 %, sexuell läggning på 
1 % och könsidentitet på 1 %. Inga ärenden 
som rör enbart ålder har inkommit till MmD 
under 2014, dock har ärenden inkommit som 

rör ålder i kombination med annan diskrim-
ineringsgrund t.ex. kön. Dessa så kallade 
multipla grunder utgör 21 % av den totala 
andelen anmälningar. 7 % utgör missgynnande 
beroende på grund som inte skyddas i lagen, 
exempelvis social status, tidigare kriminalitet 
eller sjukdom som inte räknas som funktion-
snedsättning i lagens mening. Statistiken utgår 
här från upplevelsen av diskriminering och 
inte om diskrimineringen faktiskt skett enligt 

Upplevda diskrimine-
ringsgrunder för 
inkomna ärenden

2014 

Kön 8 % 9
Könsidentitet 1 % 1
Sexuell läggning 1 % 1
Funktionsnedsättning 13 14
Etnicitet 44 % 50
Religion 5 % 6
Ålder 0 % 0
Multipel 21 % 24
Ej lagskyddad grund 7 % 8
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Könsidentitet 1 % 1
Sexuell läggning 1 % 1
Funktionsnedsättning 13 14
Etnicitet 44 % 50
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Ålder 0 % 0
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Ej lagskyddad grund 7 % 8
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Sexuell läggning 1 %

Funktionsnedsättning 13 %

Etnicitet 44 %

Religion 5 %

Ålder 0 %

Multipel 21 %

Ej lagskyddad grund 7 %
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Samhällsområden för 
inkomna ärenden 

2014 

Arbetslivet 22 % 27
Hälso - sjukvård och socialtjänst  19 % 23
Varor- tjänster och bostäder 17 % 21
Utbildning 14 % 17
Bemötande av offentligt anställda 11 % 13
Ej skyddat område 11 % 13
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1,5 % 2
Medlemskap i vissa organisationer 1,5 % 2
Annan lagstiftning 2 % 2
Socialförsäkringssystemet 0,5 % 1
Start och bedrivande av näringsverksamhet och yrkesbehörighet 0  1
Värnplikt och civilplikt 0 % 0
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Samhällsområden
Av de anmälningar om diskriminering 
som inkommit till MmD under 2014 
utmärker sig fem olika samhällsom-
råden. Arbetslivet, hälso-sjukvård och 
socialtjänst, varor- tjänster och bostäder, 
utbildning och bemötande av offentligt 
anställda. 11 % av anmälningarna rör 
diskriminering som skett på icke skyd-
dade samhällsområden t.ex. inom privat- 
eller föreningslivet. I dessa senare fall har 
MmD mycket begränsade möjligheter att 
agera. Inom arbetslivet rör det sig utifrån 
MmD:s anmälningar oftast om bristande 
anpassning vid funktionsnedsättning, 
nekad anställning och trakasserier. 

Gällande socialtjänst och hälso-och 
sjukvård så gäller anmälningarna främst 
bristande bemötande, ett flertal anmäl-
ningar har också inkommit gällande 
diskriminering i samband med omhän-
dertagande av barn.

Gällande varor, tjänster och bostäder 
så rör de flesta av de anmälningar som 
inkommit bostad något som troligen är 
ett resultat av det bostadsprojekt som 
MmD driver. På utbildningssidan har 
majoriteten av anmälningarna rört för-
skolan, grundskolan och högskolan, en 
mindre andel har rört gymnasieskolan. 

N
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Vad händer med de anmälningar som 
inkommer till MmD?
Nästan hälften av de ärenden som inkommer 
till MmD avslutas med enbart rådgivning. Det 
kan handla om att den som hör av sig endast 
vill få bekräftelse på att en viss situation varit 
felaktig eller att det visar sig att situationen 
inte omfattas av lagen. 14 % av anmälningarna 
som inkommer till MmD läggs ner då klienten 
antingen inte återkommer eller drar tillbaka 
sin anmälan. 
        Ytterligare 14 % läggs ner till följd av 
bristande bevisning. I 3 % av fallen tas ärendet 
över av annan part det kan t.ex. handla om 
att en annan antidiskrimineringsbyrå tar över 

ärendet då det geografiskt inte hör hemma i 
Skåne eller att fackförbund eller Diskriminer-
ingsombudsmannen driver ärendet. I 1 % av 
fallen avskrivs ärendet för att det är preskrib-
erat, vanligtvis framkommer dock preskription 
redan vid rådgivning och ärendet faller då in 
under rådgivning i statistiken. 
        I 21 % av fallen beslutar MmD att sätta in 
olika former av åtgärder. Det innebär att MmD 
väljer att agera i lite över 40 % av de ärenden 
som byrån väljer att utreda vidare. Statistiken 
i denna del är baserat på ärenden som avslu-
tats under 2014, en del av dessa kan således ha 
kommit in under tidigare år. 

Vad händer med våra 
anmälningar, baserat på 
avslutade ärenden

2014 
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Gällande de ärenden där MmD väljer att på 
olika sätt gå vidare så leder det i 42 % av fallen 
att ursprungsmålet uppfylls efter samtal med 
motparten. Exempel på detta är att personen 
fått en lägenhet, inte sagts upp från sin arbet-
splats eller att vård getts. I 16 % av fallen har 
MmD valt att gå in som stöd åt klienten i en 
annan process som exempelvis rör till diskrim-
ineringslagen närliggande lagstiftning. 

Det kan handla om att MmD t.ex. medverkar 
som stöd i en process gällande placering av 
barn utifrån rättigheter för minoriteter. I 26 
% av fallen har ärendet stämts in i domstol då 
lösning inte kunnat nås på annat sätt. I 11 % 
har MmD valt att rikta kritik mot motparten 

och i 5 % av fallen har ursprungsmålet inte 
kunnat uppnås men motparten har ändrat sina 
rutiner eller valt att vidareutbilda sin personal 
för att minska risken för att diskriminering ska 
ske i framtiden. 

Totalt har MmD stämt in åtta ärenden i dom-
stol. Av dessa har fem avslutats och tre är fort-
satt pågående. Av de fem avslutade ärendena 
har tre avslutats efter ekonomiskförlikning, i 
ett fall har MmD dragit tillbaka stämningsan-
sökan till följd av ändrade omständigheter och 
i ett fall har dom fallit där domstolen menade 
att fallet utgjorde direkt diskriminering och 
motparten fick betala ut diskriminerings-
ersättning till MmD:s klient. 

Åtgärder då dessa sätts in 
från MmD efter utredning 
baserat på avslutade 
ärenden

2014 

Domstol 26 % 5
Stöd i annan process 16 3
Kritik från MmD 11 % 2
Ändrade rutiner 5 % 1
Ursprungsmål uppfyllt 42 8

Domstol 26 % 5
Stöd i annan process 16 % 3
Kritik från MmD 11 % 2
Ändrade rutiner 5 % 1
Ursprungsmål uppfyllt 42 8

Domstol 26 %

Stöd i annan process 16 %

Kritik från MmD 11 %

Ändrade rutiner 5 %

Ursprungsmål uppfyllt 42 %
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Malmö mot Diskriminering, föreningar-
nas organisation för att främja män-
skliga rättigheter i Malmö har som sin 

huvudsakliga uppgift att arbeta för mänskliga rät-
tigheter, människors lika värde, värdighet och rätt, 
verka för jämlikhet samt att motverka diskrimin-
ering ur lagstiftningens grunder. 

Malmö mot Diskriminering är en religiöst – och 
partipolitiskt obunden förening, som bildades 
hösten 2010. Malmö mot Diskriminering är 
föreningarnas organisation och verktyg för att 
arbeta med mänskliga rättigheter och vår struktur 
bygger på att organisationer och föreningar i det 
civila samhället och med koppling till Malmö och 
Skåne kan bli medlemmar i Malmö mot Diskrim-
inering. 

Malmö mot Diskriminerings verksamhet bygger 
i huvudsak på två områden. Dels erbjuder vi stöd 
och juridisk rådgivning till enskilda som upplever 
sig blivit utsatta för diskriminering. Dels arbetar 
vi med att skapa opinion och utbildar i frågor som 
rör mänskliga rättigheter och diskriminering. 

Malmö mot Diskriminering kan erbjuda kost-
nadsfri juridisk rådgivning till enskilda, medling 
mellan parter, ingå i förlikningar och stöd i arbete 
för att upprätthålla likabehandlingsplaner/jäm-
ställdhetsplaner. Malmö mot Diskriminering kan 
även förutom att gå in som ombud för enskild, 
även gå in som part rörande diskrimineringsären-
den i domstol. 

Detta utifrån talerätten, som finns reglerad i 6 kap 
2§ Diskrimineringslagen. Utöver det juridiska 
arbetet erbjuder vi även utbildningsinsatser i form 
av såväl paketlösningar, som skräddarsydda up-
plägg – workshops, föreläsningar, seminarium och 
utbildningar inom mänskliga rättigheter och an-
tidiskriminering. Vi riktar oss till såväl föreningar, 
som till näringsliv och till offentliga aktörer. 

Malmö mot Diskriminering är ingen myndighet 
och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. 
Därför kan den som vänder sig till oss för stöd och 
hjälp känna sig trygg i att vi inte lämnar vidare 
någon information utan personens godkännande. 

Detta är Malmö mot Diskriminering (MmD) 

Tfn: 040-636 51 40 

info@malmomotdiskriminering.se 

Malmö mot Diskriminering

Carl Gustafs väg 42

214 21 Malmö 

www.malmomotdiskriminering.se 

Facebook Malmö mot Diskriminering

Varmt välkommen att kontakta oss!
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2014 
Bilaga till MmD 
verksamhetsberättelse

Sammanställning över Malmö mot Diskriminerings interna 
organisation.

Malmö mot Diskriminering – föreningarnas 
organisation för att främja mänskliga rättig-
heter i Malmö (Skåne) består i december 2014 
av följande 48 medlemsföreningar:

• ABF Malmö
• HSO Malmö
• RFSL Malmö
• Hyresgästföreningen Södra Skåne
• Iransk-Svenska Föreningen
• MISO
• Flyktingföreningen
• Handelsanställdas förbund avd 1
• IF Metall Sydvästra Skåne
• Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
• Limhamn Griffins
• Röda Korset Malmö
• Rädda Barnen Malmö (Syd)
• Yalla trappan
• PRO Malmö
• LO sektionen i Malmö
• Hassela Helpline
• Neuroförbundet Malmö
• Malmö Romska Idé Center
• HISO Malmö
• Transföreningen FPES



• Positiva Gruppen Syd
• Filmcentrum Syd
• Strokeföreningen Malmö
• MFF
• Astma – och Allergiföreningen i Malmö
• Rörelsen Gatans Röst och Ansikte
• Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd
• Hörselskadades förening i Malmö
• Noaks Ark Skåne
• Malmö Jämställdhetsbyrå
• Juridikcentrum
• Föreningen Värnet Malmö
• BRIS Syd
• Byggnads Skåne
• Judiska Församlingen i Malmö
• Sveriges Skolledarförbund, Malmöavdelningen
• Malmö Royal Roller Derby
• Fetma & Övervikt Skåne
• Kongolesiska föreningen i Skåne
• Drogfritt.nu, Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige
• The English International Association of Lund
• Interfem
• RFHL Malmö
• Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
• Tamam Malmö
• UMAF
• Tillgänglighetsgruppen.se

Malmö mot Diskriminerings styrelse består av följande 
förtroendevalda -
Linda Attin – ordförande 
Björn Lagerbäck – vice ordförande
Allan Hedlund – kassör
Jeanette Larsson – ledamot 
Anneli Philipson – ledamot 
Michel Devillaz – ledamot 
Ewa Alternäs – ledamot 
Tahmoures Yassami – suppleant 

Daniel Diaz entledigandes från sin ledamotspost vid styrelsemötet 2014-11-04

fortsättning.
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Malmö mot Diskriminerings valberedning består av 
följande förtroendevalda -
Jelica Ugricic – Sammankallande 
Fredrik Eklöf 
Robabeh Taeri 

Malmö mot Diskriminerings revisorer består av följande 
förtroendevalda -
Rolf Hansson – Revisor
Kristina Linde – Revisor
Margareta Persson – Revisorssuppleant 
Thomas Nerd – Revisorssuppleant 

Malmö mot Diskriminerings personal består av följande 
anställda -
Filippa Swanstein – Verksamhetschef (Föräldraledig 2013-10-01 t.o.m. 2014-10-01)
Johan Ekblad – Utbildningsansvarig från och med 2014-10-01 (Vikarierade som verksamhetsansvarig 
för Filippa Swanstein under hennes föräldraledighet) 
Karin Henrikz – Jurist
Johanna Ingemarsson – Jurist
Disa Nordling – Jurist 

Birgitta Vega Leyton avslutade sin tjänst som administratör på MmD 2014-11-30 

 ӹ Årsmöte 14 april 2014 
 ӹ 13 stycken styrelsemöten
 ӹ 12 stycken VU möten 
 ӹ två verksamhetskonferenser

MmD har under 2014 genomfört följande 
interna möten: 
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Ett stort Tack till Andreas ”Andy” Ekman som hjälpt oss 
med att designa och utforma vår verksamhetsberättelse. 
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          Malmö mot diskrimin- 
         ering har kommit att bli 
en mycket viktigt verksamhet i 
Malmö. Med kunskap och erfar-
enhet bidrar de till ett Malmö fritt 
från diskriminering.
Hanna Thomé (v), ansvarigt kommunalråd i Malmö stad för 
antidiskrimineringsfrågor 


