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Ett stort varmt och innerligt tack 
till alla Er som arbetar tillsammans 
med oss - mot diskriminering!

Nu har ännu ett verksamhetsår 
passerat och vi kan med tydlighet 
konstatera att verksamhetens 
utveckling löper på i samma raska 

takt 2015, som under byråns tidigare år. Malmö 
mot Diskriminering fortsätter att växa så att 
de knakar. Sedan 2011 när byrån startade var 
intentionen att forma en stabil, långsiktig och 
trovärdig verksamhet, som gör skillnad i prak-
tiken för människor. 

Nu så här på väg in i verksamhetens femte 
år känns det som att vi är på god väg. Malmö 
mot Diskriminering har kommit att bli en meta 
organisation och en efterfrågad röst i arbetet 
mot diskriminering. Rent juridiskt märker vi 
att behovet av Malmö mot Diskriminerings 
kompetens och stöd ökar. Det är inte bara att 
vi tar emot fler ärenden, utan typen av ärenden 
har också ändrat karaktär. 

Lite krasst tog vi tidigare emot många 
ärenden som rör situationer kring sociala 
orättvisor i allmänhet. Idag tar vi främst emot 
ärenden som rör diskriminering, enligt lagens 
mening, i synnerhet. Hur denna förändring 
kommit att ske under dessa år gällande typ av 
ärende har vi svårt att förklara. 

Kanske har det att göra med att vi sedan 
starten konsekvent arbetat för att tydliggöra 
verksamhetens uppdrag, att vi juridiskt arbetar 
mot diskriminering, enligt lagens mening, 

men att vi också har stora nätverk som vi kan 
hänvisa vidare till när vi möter individer som 
har frågor som ligger nära, men samtidigt 
utanför Malmö mot Diskriminerings områden? 
Vi möter många individer som har farit illa 
genom livet och gång efter annan faller mellan 
myndigheter och andra aktörers stolar. Att låta 
en människa med en historia av misstroende, 
kränkning och ensamhet lämnas även i mötet 
med oss, är otänkbart. 

I detta läge är vi därför oerhört tacksamma 
för alla organisationer och verksamheter vi 
samverkar med och som också jobbar med 
människor utifrån rättighetsfrågor. Vi är öd-
mjuka för nya samarbeten och sammanhang 
Malmö mot Diskriminering bjudits in till eller 
initierat med andra. Att kunna hänvisa frågor 
om ett asylärende till aktörer som arbetar med 
migrationsrätt eller vidarebefordra frågor som 
rör familjerätt till en humanjurist som arbetar 
pro bono för rättighetsfrågor är ovärderligt 
för vår verksamhet i allmänhet, men för dessa 
individer i synnerhet. 

För nog är det så att människor far illa i 
vårt samhälle? Nog är det så att system som ska 
värna, hjälpa och stärka individer inte alltid 
fungerar eller till och med ibland är de som 
försvårar för den enskilda. Nog är det så att 
det civila samhället inte egentligen ska ta över 
statens ansvar när det gäller att skydda sina 
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                Vi är inget tillfälligt luftslott, 
  utan vi ska vara en verksamhet 
som ska stå för kunskap och profession 
på området som rör diskriminering 
och mänskliga rättigheter

Filippa Swanstein, Verksamhetschef 

invånare? Nog är det så att dessa skyddsnät 
och system inte borde sys och lappas av ideella 
krafter, men hur hade världens sett ut om det 
inte gjorde det? Nog hade det varit värre då? 
Malmö mot Diskriminering tror att det civila 
samhället, den ideella kraften är stark och 
modig. 

Malmö mot Diskriminering vet att män-
niskor som går samman och mobiliserar för 
en fråga kan skapa förändring. Malmö mot 
Diskriminering är stolt över den struktur 
föreningen kommit att bli tack vare alla Er 
medlemsorganisationer och andra som stöttar 
verksamheten. Genom de nät av kunskap, kraft 
och kontakter som alla våra föreningar besitter 
arbetar vi, på olika sätt, med förändringsarbete, 
varje dag. 

Där vi inte räcker till eller kan göra mest 
nytta, där kan någon annan av Er, ta vid. Där 
Ni behöver stöd eller vägledning, där kanske vi 
kan komma in. Tillsammans utgör vi, förenin-
garnas organisation för mänskliga rättigheter, 
ett otroligt spännande kluster. Det är dock 
inte lätt att ”mäta” allt som händer, bortom vår 
juridiska statistik vill säga. 

Om vi nu åter går tillbaka till de förän-
drade ärendena som Malmö mot Diskriminer-
ing tar emot, går det kanske inte att utesluta 
att ett konsekvent arbete med att utbilda i ex 
diskrimineringslagen, komma till föreningar 
och andra och informera om verksamheten, 
skriva artiklar och inlägg, bjudas in till paneler 
och hålla i seminarium, arrangera samverkans-

konferenser och lyssna på intresse-
organisationers expertkompetens inom ett om-
råde, delta vid föreningsfrukostar, sitta i möten 
och synas i olika media spelar roll. Malmö mot 
Diskriminering vet att förändringsarbete tar 
tid. Därför bestämde vi redan från start att vi 
ska vara här för att stanna. 

Vi är inget tillfälligt luftslott, utan vi ska 
vara en verksamhet som ska stå för kunskap 
och profession på området som rör diskrimi-
inering och mänskliga rättigheter. Vi vet att vi 
behövs. Malmö mot Diskriminering är däremot 
ödmjuk inför att vi fortsatt har mycket att göra 
och många att lyssna till. Vi behöver bli bättre 
på mycket. Vi gör vårt bästa. Vi vet också att vi 
inte kan göra detta arbete utan alla som finns 
vid vår sida. 

Ert medlemskap gör skillnad. Det gör skill-
nad för alla de enskilda som tar kontakt med 
Malmö mot Diskriminering för råd och stöd. 

Det gör skillnad för frågan om alla män-
niskors lika värdighet och rätt i stort. En stark 
röst hörs. 

Tack för att Ni hjälper oss att lyssna!
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Under 2015 har Malmö mot Diskri-
minering arbetat med att förstärka 
medlemsarbete utifrån den med-
lemsstrategin som styrelsen hade 

fastställt i juni 2014. Utöver löpande informa-
tion och nyhetsbrev samt enskilda förenings-
möten, samtal och erfarenhetsutbyten så har 
de två nätverksträffarna som bestämdes per år 
genomförts. 

Nätverksträffarna riktas specifikt gentemot 
Malmö mot Diskriminerings föreningsmed-
lemmar och bygger på möjlighet till erfaren-
hetsutbyte, dialog och tvärsektoriell samverkan. 
Vid den första nätverksträffen i mars 2015, höll 
en av Malmö mot Diskriminerings jurister en 
utbildning om diskrimineringslagen. 

Ett större antal representanter från olika 
föreningar deltog och gavs en möjlighet att 
samtala och lära känna varandra bättre. På 
nätverksträffen i oktober höll Malmö mot 
Diskriminerings medlemsförening Tillgäng-
lighetsgruppen.se en föreläsning om bristande 
tillgänglighet i DHR:s lokaler. 

Vid detta tillfälle gavs även medlemmarnas 
tidigare önskemål om möjlighet att kontinu-
erligt träffas över föreningsgränser och dela 
erfarenheter och tankar inom rättighetsområ-
det utrymme. 

Att mötas och mingla i all enkelhet är 
inte sällan ett dumt utgångsläge för att skapa 
kontakt och påbörja relationer. Malmö mot 

Diskriminering vill därför tacka alla inblan-
dade vid årets bägge nätverksmöten igen för 
Ert deltagande och alla diskussioner med andra 
kring några av de många frågor som Malmö 
mot Diskriminering arbetar med. 

>Vad tycker du är det viktigaste en förening, 
som vill arbeta mot diskriminering, bör känna 
till när det kommer till juridiken inom diskri-
mineringsområdet? 
- Mina bästa råd är att läsa på om lagstiftning-
en så att en har på fötterna när man pratar med 
myndigheter, arbetsgivare osv, det andra är 
att samla bevis. En av de vanligaste orsakerna 
till att Malmö mot Diskriminering inte kan ta 
ärenden vidare är just bristande bevisning. Det 
kan t.ex. vara bättre att mejla frågor så att en får 
svar svart på vitt, eller se till att ha sitt fackför-
bund med sig då en talar med arbetsgivaren så 
att protokoll kan föras. Det är också tillåtet att 
spela in samtal utan att den andra vet om det så 
länge en själv är med i konversationen. 
// Karin Henrikz, jurist Malmö mot Diskri-
minering

>Vad betyder nätverksmöten för Er? Vilka 
fördelar ser Ni med att genomföra dessa typer 
av träffar?
- Nätverksmöten för Tillgänglighetsgruppen.se 
innebär att vi kan knyta kontakter för framti-
den med andra föreningar och synliggöra de 

MmD är föreningarnas organisation för främjandet av mänskliga 
rättigheter. Föreningarna utgör verksamhetens ramverk och hjärta. 
Malmö mot Diskriminering har under 2015 fortsatt arbeta med att 
fördjupa medlemsvården till föreningens befintliga medlemmar samt 
att aktivt utöka sina nätverk och kontakter med andra organisationer, 
föreningar och nyckelaktörer som arbetar för mänskliga rättigheter 
och mot diskriminering i Malmö och Skåne sydost. 

2015 

MmD:s arbete med 
medlemsföreningar och 
andra samverkansprojekt
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”Transföreningen FPES är som förening 
tacksam över stöd i ett par frågor vi haft 
under året. Särskilt glada är vi över att 
kunna nyttja Malmö mot Diskriminer-
rings lokaler till våra kafékvällar då vi 
inte har egna lokaler. Vi ser fram emot 
2016 och ett fruktbart samarbete”.

Transföreningen FPES

”Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och 
antidiskrimineringsprojektet Din Rätt är glada 
att under året ha samarbetat med Malmö mot 
Diskriminering i form av både värdefulla kun-
skapsutbyten, stöd i våra rådgivningsärenden 
och i det gemensamma sökandet efter pilotfall 
kring personer med psykisk ohälsa. Vi ser fram 
emot det fortsatta samarbetet 2016”.
NSPH

”Peaceworks Sweden har blivit medlemmar i Malmö mot 
Diskriminering under 2015. Malmö mot Diskriminering har 
bidragit i planering och upplägget av projektet Ungas syn på 
fred och säkerhet i Malmö och bl.a. kommit med viktiga syn-
punkter kring hur vi kan göra projektet mer inkluderande/re-
presentativt. PeaceWorks Malmökansli har fått ta del av Malmö 
mot Diskriminerings miniseminarium om bostadsdiskrimi-
nering och vi har informerat om Malmö mot Diskriminering i 
relevanta forum, inte minst i samband med vårt antirasistiska 
arbete som riktar sig framför allt mot skolor. Vi har även dragit 
nytta av Malmö mot Diskriminerings rapporter i vårt arbete”. 
Peaceworks Sweden

”Byggnads Skåne har under året 2015 haft ett givande samar-
bete med Malmö mot Diskriminering. Malmö mot Diskri-
minering har under året genomfört föreläsningar på våra 
Grundutbildningar som vänder sig till våra Fackligt förtroen-
devalda vid 4 tillfälle. De har även intern utbildat vår personal 
i Diskrimineringslagens grunder och varit högst delaktiga att 
uppdatera vår Likabehandling plan på Byggnads Skåne. Vi ser 
fram emot ett utökat samarbete under 2016”.
Byggnads Skåne

problem i samhället som de flesta inte tänker 
på, men som är helt oöverkomliga för oss. Vi 
ser stora samarbetsmöjligheter med nätverks-
träffarna där föreningarna kan dela erfarenhe-
ter, få förståelse och tips från varandra.
// Tllgänglighetsgruppen.se

Under 2015 har Malmö mot Diskriminering 
fått många frågor om möjlighet till samverkan 

utifrån en rad olika frågor som rör diskrimi-
minering. Dessa önskemål försöker vi möta, i 
första hand gentemot våra medlemsföreningar, 
men även i andrahand gentemot andra aktörer. 

Under 2015 har Malmö mot Diskriminering 
fördjupat eller ingått över 15 aktiva samarbeten 
med olika organisationer, föreningar eller ar-
rangemang. 

Några av Malmö mot 
Diskriminerings 
samarbeten:

«
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Aktiviteter under 2015

Malmö mot Diskriminering 
arbetar nära Malmö stad och har 
under 2015 deltagit i flera olika 
för Malmö stad interna, men 

även externa arrangemang och samarbeten. 
Även 2015 genomfördes olika öppna semina-
rium inom området mänskliga rättigheter. Bl.a. 
genomfördes ett öppet seminarium den 9 okto-
ber med anledning av ”Minnesdag för Sveriges 
del i den transatlantiska slavhandeln”. 

Detta arrangemang hölls i samarbete med 
Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa, Malmö 
stad, ABF och Malmö högskola. Halvdag-
sprogrammet omfattades av en inledning av 
Alice Bah-Kuhnke, Sveriges kultur- och de-
mokratiminister, föreläsningar av svenska och 
internationella aktivister mot rasism och en 
paneldiskussion med fokus på ”Afrofobi – en 
verklighet för många som osynliggörs i dagens 
Sverige”. 

Malmö mot Diskriminering har också haft 
ett utbildningssamarbete ”Grundutbildning: 
Diskrimineringslagen och nätet” tillsammans 
med InteOkej, som är ett projekt inom Spiritus 
Mundi.  Malmö mot Diskriminering och In-
teOkej har satt samman ett utbildningsupplägg 
med fokus på kräkningar på nätet, tillsammans 
med Pedagogisk Inspiration, Malmö stad. 

Innehållet och syftet med projektet är att 
utbilda lärare och personal på Malmös skolor 
om skolledarens ansvar kring diskriminering 
och kräkningar på nätet. Vid de 8 utbildning-
stillfällena som genomfördes nåddes över 120 
lärare och andra anställa på skolor i Malmö, 
men även från andra skånska kommuner. Detta 
projekt kommer även att följas upp med en an-
sökan kring ett fortsatt samarbete med Pedago-
gisk inspiration för fortsättningen under 2016. 

Henrik Melius, Spiritus Mundi 
”Under 2015 har vi tillsammans med Malmö 
mot Diskriminering erbjudit utbildningar till 
skolpersonal i Malmö stad på temat nätkrän-

kningar och diskrimineringslagen. Samarbetet 
är spännande och viktigt då båda våra organ-
isationer har utvecklats som ett resultat av ett 
gediget program vi utvecklat och genomfört 
tillsammans. 

Det har tillfört nya dimensioner, kom-
petens och sakkunskap för vår personal.  I de 
utvärderingar som gjorts framgår det tydligt att 
deltagarna varit mycket nöjda. Vi ser fram emot 
fortsatt samarbete under 2016”.
 
Malmö mot Diskriminering har också deltagit 
i Gymnasiet, vuxen och arbetsmarknadsför-
valtningens likabehandlingsgrupp som extern 
expert. Denna tvärsektoriella arbetsgrupp har 
arbetat fram förvaltningens mål för likabehan-
dlingsarbetet. Ett mål för 2016-2017 är bl.a. 
kompetensförstärkning av förvaltningens alla 
medarbetare gällande arbetsgivarens ansvar i 
arbetet mot diskriminering. Ett uppdrag som 
troligtvis Malmö mot Diskriminering kan 
komma att vara utförare av. 

Malmö mot Diskriminering har sedan 2012 
löpande utbildat chefer och ledare i Malmö stad 
i mänskliga rättigheter och diskrimineringsla-
gen. Dessa utbildningar har varit omfattande 
och uppskattade. 

Under sommaren 2015 utlyste Malmö stad 
att en fortsättning av denna utbildningssatsning 
skulle upphandlas. Malmö mot Diskriminering 
var givetvis intresserad av att fortsätta detta 
uppdrag och lämnade naturligtvis in ett anbud 
för en möjlighet att kunna fortsätta denna, för 
oss, prioriterade satsning. 

I oktober 2015 fick Malmö mot Diskrimi-
inering det glädjande beskedet att föreningen 
vunnit upphandlingen. Malmö mot Diskrimi-
inering är stolt och glad över att ges denna 
möjlighet att fortsätta arbeta med att utbilda 
chefer och ledare i Malmö stad under de kom-
mande två åren. I oktober var Malmö mot 
Diskriminerings utbildningsansvarig även på 
ECCAR  konferensen i Karlsruhe, för att rep-
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resentera antidiskrimineringsarbete inom det 
civila samhället i Malmö. Konferensdeltagande 
skedde på inbjudan av Malmö stad och Malmö 
mot Diskriminering var aktivt i workshop ”The 
roles of the different stakeholders in the fight 
against discrimination at the local level: a focus 
on cities’ visions and practices” som organise-
rades tillsammans med kommunerna Berlin, 
Botkyrka and Bologna. 

Myndighetskontakter och andra 
samarbeten
Malmö mot Diskriminering har under året haft 
en hel del kontakt med olika representanter 
inom myndighetssverige. Malmö mot Disk-
kriminering har exempelvis blivit inbjuden och 
deltagit vid Kommissionen mot antiziganisms 
rundabordssamtal i Malmö under hösten. 

Vi har även under året blivit intervjuade 
och haft löpande samtal med Hovrätts-
assessor och utredningssekreterare vid Rege-
ringskansliets Kommitté med anledning av 
”Utredningen om bättre möjligheter att mot-
verka diskriminering”, A2014:01, som väntas 
presenteras innan årsskiftet. 

Malmö mot Diskriminering har också 
genomfört en tvådagars utbildning med fokus 
på diskrimineringslagen gentemot aktörer i 
civilsamhället i samarbete med Diskriminer-
ingsombudsmannen, Sensus och Antidiskrimi-
ineringsbyrån Helsingborg. Samarbetet föll ut 
väldigt väl och kan komma att ligga som grund 
för eventuellt nya samarbeten framöver. 

Under 2016 kommer Malmö stå värd för 
Mänskliga Rättighetsdagarna, Nordens största 
arrangemang med fokus på Mänskliga Rätt-
igheter. Inför arbetet med arrangemanget i 

Malmö nästa år har Malmö mot Diskriminer-
ing bjudits in i arbetsgruppen, vilket naturligt-
vis känns spännande. Vid 2015 års Mänskliga 
Rättighetsdagar i Göteborg deltog även Malmö 
mot Diskriminering i arrangemanget genom ett 
samarbete med systerbyrån Göteborgs Rätt-
tighetscenter – mot diskriminering. 

Malmö mot Diskriminering har under året 
fortsatt att värna samarbeten och kontakt med 
övriga antidiskrimineringsbyråer i Sverige och i 
synnerhet med byråerna i södra Sverige genom 
dialog, erfarenhetsutbyten och nätverksträffar. 
Under våren 2015 har även Malmö mot Disk-
kriminering röstat ja till att etablera riksorgan-
isationen SverigesAntiDiskrimineringsByråer 
(SADB), som nu utgör en formellt konstituerad 
förening.

Malmö mot Diskriminering har under två år 
haft ett särskilt fokus på utbildningsområdet 
och detta har resulterat i att Malmö mot Disk-
kriminering genomfört flera utbildningar och 
konsulterande insatser på skolor i Malmö, Lund 
och runt om i sydöstra Skåne. 

Malmö mot Diskriminerings arbete mot 
diskriminering inom utbildningsområdet har 
genererat en etablerad kontakt och start på 
en fortsatt dialog med med Skolinspektionen 
(Lund). 

Elisabeth Malmstedt, Skol-
inspektionen
”Skolinspektionen har varit på besök hos 
Malmö mot Diskriminering och vi tyckte att 
det var mycket givande för förståelsen av disk-
krimineringslagstiftningen och bjudit in till ett 
nytt erfarenhetsutbyte i Lund i mars 2016”.

       Malmö mot Diskriminering har sedan  
               2012 löpande utbildat chefer och 
ledare i Malmö stad i mänskliga rättigheter 
och diskrimineringslagen. Dessa utbildningar 
har varit omfattande och uppskattade 
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Utåtriktat arbete inom projektet
En del av projektet har gått ut på att bedriva ett 
utåtriktat arbete för att nå ut både till personer 
som riskerar att utsättas för bostadsdiskrimi- 
nering och till personer som riskerar att utsätta 
andra. Malmö mot Diskriminering under pro-
jektet haft fältkontor i olika områden i Malmö, 
hållit i miniseminarier på olika mötesplatser 
och bland föreningar och haft större föreläs-
ningar i olika bostadspolitiska sammanhang. 
Totalt har Malmö mot Diskriminering på detta 
sätt träffat ca 1 000 personer inom projektet. 

Malmö mot Diskriminering har även för 
att nå ut bedrivit en Facebook kampanj som 
setts av över 15 000 personer och projektet har 
uppmärksammats i över 20 olika medier. Inom 
projektet har Malmö mot Diskriminering tagit 
fram en kortare broschyr som riktar sig till 
fastighetsägare med information om vad de får 
och inte får göra enligt diskrimineringslagen. 
Broschyren har skickats ut till 200 fastighets-  
ägare runt om i Malmö. 

Arbetet med ärenden inom projektet
Under projektets två år har Malmö mot Disk-
kriminering fått in totalt 78 anmälningar vilket 
går att jämföra med de totalt tre anmälningar 
om bostadsdiskriminering som Malmö mot 
Diskriminering fått in innan projektet. 40 % 

av dessa ärenden har gällt ansökan om bostad. 
Fall inom den kategorin har bland annat gällt 
ansökningar där hyresvärdar har backat efter 
att det framkommit uppgifter om den sökan-
des eller nära anhörigs etnicitet och ett fall 
där en person blev nekad en bostad på grund 
av att hyresvärden inte godtog sjukersättning 
som inkomst, en indirekt diskriminering som 
drabbar gruppen personer med funktionsned-
sättning. 

Överlag har det varit en stor bredd bland 
de inkomna ärendena, Malmö mot Diskrimi-
ering har fått in ärenden som gällt uppsägning 
av en bostad, trakasserier i anslutningen till 
bostaden - både av grannar och anställd per-
sonal, bristande underhåll, dåligt bemötande 
och flera andra former av anmäld diskriminer-
ing.  
60 % av anmälningarna har gällt diskriminer-
eringsgrunden etnicitet, 15 % religion, 9 % 
funktionsnedsättning, 6 % kön, 5 % ålder och 
1 % sexuell läggning. 4 % har varit ärenden där 
personen som upplevt diskriminering inte fallit 
under någon diskrimineringsgrund, till exem-
pel på grund av de upplever sig diskriminerade 
på grund av sin ekonomiska situation. 

I 58 % av alla ärenden som kommit in till 
projektet har barn på något sätt drabbats av 
den diskriminering som skett, antingen direkt 

2014 
Diskriminering på 
bostadsmarknaden

Under hösten avslutades Malmö mot Diskriminerings två-
åriga projekt om diskriminering på bostadsmarknaden. 
Projektet har finansierats med hjälp av medel från Malmö 
Stad och Hyresgästföreningen Södra Skåne har bidragit med 
sin kunskap om bostadsmarknaden i Malmö. Projektet har 
syftat till att både nå ut till personer som riskerar att utsätt-
as för bostadsdiskriminering och till personer som riskerar 
att utsätta andra. Mål inom projektet har dessutom varit att 
driva ärenden om bostadsdiskriminering och att ge frågan 
uppmärksamhet på olika sätt. 



Malmö mot Diskriminering   Verksamhetsberättelse 2015    9

genom att exempelvis utsättas för trakasserier 
eller på grund av att barnen blir utan boende 
på grund av att föräldern utsätts för bostads-
diskriminering. 

Arbetet med ärendena har utgått från 
de önskemål som våra anmälare har haft och 
vilken möjlighet det har funnits att bevisa 
diskriminering. Resultaten i de olika ären-
dena har bland annat varit att anmälaren fått 
en bostad, att ett byte gått igenom, att Malmö 
mot Diskriminering hindrat uppsägningar 
eller vräkningar, att anmälaren fått underhåll 
eller renoveringar som de har rätt till eller att 
anmälaren fått en ursäkt. 

I vissa ärenden har Malmö mot Diskrimi-
inering fått konstatera att ingen diskriminering 
har skett utifrån hur diskrimineringslagen är 
skriven idag och i andra ärenden har Malmö 
mot Diskriminering fått nöja sig med att fram-
föra kritik för att bevisläget inte varit tillräckligt 
starkt. 

Malmö mot Diskriminering har även fått 
prövningstillstånd i Hovrätt i ett ärende och 
väntar med spänning på hur resultatet blir där. 

Spridit kunskaper från våra ärenden
För att ta tillvara och kunna sprida de kun-
skaper som Malmö mot Diskriminering fått 
från sina ärenden har vi tagit fram ett häfte om 
bostadsdiskriminering. 
I det finns de kunskaper som vi fått inom pro-

jektet samlade och vi tar upp vad som gäller i 
olika konkreta situationer. Häftet finns att ladda 
ner på Malmö mot Diskriminerings hemsida. 
Malmö mot Diskriminering har även skrivit 
ett brev till Sveriges bostadsminister, Mehmet 
Kaplan (mp), och i det föreslagit ett antal 
lagändringar i de fall där vi sett att lagen inte 
ger tillräckligt skydd för människor som utsätts. 
Även brevet går att läsa i sin helhet på Malmö 
mot Diskriminerings hemsida. 

Diskrimineringstester
Förutom att arbeta med de ärenden som kom-
mit in till oss på Malmö mot Diskriminering 
under projektet har Malmö mot Diskriminer-
ing utfört över 100 diskrimineringstester på 
olika fastighetsägare. Testerna har gått till så att 
personer med svenskklingande och icke-svensk 
klingande namn har sökt samma lägenheter. 

Dessa tester har lett till att Malmö mot 
Diskriminering startat utredningar i nio 
ärenden och några av dessa är fortfarande 
pågående. I slutskedet av projektet har Malmö 
mot Diskriminering också 
tagit fram en manual för disk-
rimineringstester som finns 
att läsa på Malmö mot Diskri-
minerings hemsida och som 
beskriver vad du ska tänka på 
om du själv vill utföra 
diskrimineringstester. 

               Malmö mot Diskriminering   
               har även för att nå ut bedrivit 
en Facebook kampanj som setts av 
över 15 000 personer och projektet 
har uppmärksammats i över 
20 olika medier

Malmö mot Diskriminering   Verksamhetsberättelse 2014     9
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Malmö mot Diskriminering har sedan verksamheten startade i princip haft 
praktikanter eller andra ideella i verksamheten löpande. Att erbjuda en prak-
tik, ett sammanhang, handledning, insyn och erfarenhetsutbyte till någon och 
därtill som verksamhet själv ges nya ögon, idéer, kunskap och perspektiv är en 
relation som Malmö mot Diskriminering värdesätter högt. 

Malmö mot Diskriminerings praktikanter

Under åren har Malmö mot Disk-
kriminering haft flera personer 
inne i verksamheten ideellt, 
som alla på olika sätt bidragit 

till Malmö mot Diskriminerings utveckling. 
Malmö mot Diskriminering ser ett stort värde i 
den ideella kraften och kan inte nog understry-
ka tacksamheten till alla dessa personer som på 

olika sätt givit av sin tid, sitt engagemang och 
sin kunskap för att göra Malmö mot Diskrimi-
inering till en bättre verksamhet. 

Utifrån den ansatsen önskar vi ge röst åt 
några personer som varit inne på Malmö mot 
Diskriminering det senaste året och i olika 
omfattning gjort praktik.  

Jag heter Jenny Nguyen och 
studerar för närvarande 
femte terminen på jurist-
programmet. Jag valde att 
praktisera på Malmö mot 
Diskriminering eftersom jag 
är väldigt intresserad av hur 
en på olika sätt kan arbeta 
gentemot diskriminering 
och för jämställdhet. På vår 
utbildning hade vi endast 
några få föreläsningar med 

diskrimineringsrätt, men 
de var nog för att jag direkt 
skulle bli nyfiken på hur 
bl.a. diskrimineringsbyråer 
arbetar. Slutligen kände jag 
att jag ville se hur icke-tra-
ditionella juristyrken ser ut i 
praktiken. På grund av alla 
dessa anledningar kände jag 
att jag ville ha min praktik 
hos Malmö mot Diskrimi-
nering!

Jenny Nguyen, praktikant
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Jag heter Mery Sfakianaki 
och kommer från Grekland. 
Jag har dubbelexamina, i 
översättning och juridik från 
mitt hemland. Där arbetade 
jag i 6 år som översättare, 
med en specialisering i 
juridiska texter och som 
föreläsare för översättning-
skurser i universitetet. Föru-
tom grekiska, som är mitt 
modersmål, och svenska, 
som jag fortfarande läser, 
talar jag engelska, tyska 
och lite franska. Till Sverige 
och Malmö flyttade jag för 
6 månader sedan och i au-
gusti började jag med Korta 
Vägen, ett arbetsmarknads-
sprojekt av Arbetsförmed-

lingen och Folkuniversitetet 
för utländska akademiker. 
Genom projektet och mina 
klasskamrater fick jag lära 
känna Malmö mot Diskri-
minering och efter ett studie-
besök blev jag intresserad 
av att praktisera där. Under 
tiden fick jag också jobb som 
assistent på ett boende med 
ensamkommande barn. Att 
få hjälpa utsatta människor 
och erbjuda ett respektfullt 
bemötande i livets svåra 
stunder är ett givande och 
absolut spännande arbete 
och hos Malmö mot Disk-
kriminering fick jag göra 
mina första steg i detta.  

På Malmö Mot Diskrimi-
nering lärde jag mig hur vi, 
i arbetet för jämlikhet och 
mot antidiskriminering, kan 
omsätta teori till praktik; 
hur vi kan arbeta strategiskt 
men också juridiskt för att 
stärka den röst som bär 
Malmö mot Diskriminerings 
kärnfrågor framåt. Att få 
den insyn som min praktik 
på Malmö mot Diskrimi-

nering inneburit har varit 
ovärderligt och gett mig 
såväl förståelse för civilsam-
hället som inspiration till 
hur arbetet kan utvecklas. 
Malmö mot Diskriminer-
ing gör ett fantastiskt arbete 
som gör skillnad. Min tid 
som praktikant på Malmö 
mot Diskriminering var 
tveklöst höjdpunkten av min 
utbildning!

Mery Sfakianaki, praktikant

Alexandra Lotrean, praktikant
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Handläggning och statistik 
över inkomna ärenden

En viktig del av Malmö mot Diskri-
minerings uppdrag är att erbjuda 
enskilda som upplever att de utsatts 
för diskriminering kostnadsfri juri-

disk rådgivning och rättsligt stöd. Arbetet med 
denna del av verksamheten utförs av byråns 

två anställda jurister och har även varit en del 
av projektet kring bostadsdiskriminering som 
avslutades under året där ytterligare en jurist 
varit anställd. Under 2015 har det inkommit 
187 nya ärenden.

Diskrimineringsgrunder 
Av de sju diskrimineringsgrunderna i disk-
krimineringslagen är diskrimineringsgrunden 
etnicitet den som personer som vänder sig till 
Malmö mot Diskriminering oftast anger som 
grund för diskrimineringen de har utsatts för. 
45 % av de ärenden som har handlagts un-
der 2015 har rört diskriminering kopplat till 
etnicitet.  

Den näst största diskrimineringsgrunden 
utgörs av grunden funktionsnedsättning vilken 
ha angetts i 17 % av ärendena. Därefter kom-
mer grunderna kön som utgör 8 %, religion 
och ålder på 7 % vardera och könsidentitet 3 
%. Under 2015 har ett ärende rörande disk-
krimineringsgrunden sexuell läggning anmälts 

till Malmö mot Diskriminering. I 10 % av de 
anmälda ärendena har det inte funnits någon 
koppling till någon av diskrimineringslagen 
skyddad grund. 3 % av de anmälda ärendena 
har rört sexuella trakasserier vilket omfattas av 
diskrimineringslagen men som inte kopplas till 
någon diskrimineringsgrund. 

Flera av de anmälda ärendena har rört 
diskriminering kopplat till mer än en diskri-
mineringsgrund t.ex etnicitet och religion eller 
kön och ålder. I Malmö mot Diskriminerings 
statistisk förs dessa anmälningar in under alla 
berörda diskrimineringsgrunder. Statistiken 
utgår från upplevelsen av diskriminering och 
inte från om diskriminering enligt diskrimi-
neringslagen faktiskt har skett. 

Ovan är utifrån inkomna 
ärenden 2015 så baserat 
på totalt 187 ärenden. 

Inkomna: 187
Eftersläpande från 2014: 45
Totalt: 232 
Avslutade rådgivning och handläggning: 64%
Rådgivning: 33%
Handläggning: 66% varav 30% avslutade 2015

Avslutade genom lösning: 15%
Avslutade utan lösning (ex preskription, 
anmälare återkom ej etc.): 15%

Ärenden 2015

47% 53%47% 53% Handläggning

Rådgivning
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Samhällsområden
Under 2015 har den bild som tidigare visat 
sig i Malmö mot Diskriminerings statisk över 
samhällsområden förändrats. Tidigare har 
den absolut största andelen av de ärenden som 
inkommit rört arbetslivet. 

Men under 2015 har samhällsområdet 
varor, tjänster och bostäder kommit att bli det 
största samhällsområdet. 29 % av de anmälda 
ärendena rör detta samhällsområde. Arbets-
livet kommer dock därefter på 27 %. 

Två andra samhällsområden som fram-
träder i statistiken är diskriminering inom 
hälso-sjukvården och socialtjänst vilken 
omfattar 12 % av Malmö mot Diskriminerings 
ärenden och utbildning vilken omfattar 9 %.  

Av de ärenden som faller inom varor, tjänster 
och bostäder så rör merparten diskriminering 
i samband med ansökan om bostad eller att 
anmälaren har utsatts för trakasserier av hyres-
värd eller grannar. 

Under 2015 har Malmö mot Diskriminer-
ing även fått in ärenden som rör upplevelser 
av diskriminering i butiker, hos frisörer eller 
på nattklubbar. Inom arbetslivsområdet rör de 
allra flesta ärenden trakasserier och upplevd 
diskriminering i samband med avslut eller 
tillsättning av tjänster. 

Anmälningar utifrån kön:
Kvinnor:  90
Män: 79
Annat (definierar sig ej 
enligt ovan, familj etc.): 18

(vid multipla grunder placeras de i respektive kategori, 
därav blir de sammanräknande grunderna totalt fler än 
antalet inkomna ärenden):

Etnicitet: 45%
Funktionsnedsättning: 17 %
Annan grund än lagskyddad: 10 %
Kön: 8%
Religion: 7%
Ålder: 7 %
Könsidentitet: 3%
Sexuella trakasserier (koppling till grund behövs ej): 3 %
Sexuell läggning: 0%

Utifrån diskrimineringsgrund

45%

10% 8%

17%

7%
7%

3% 3%

0%

I lite mer än 5 % av fallen har an-
mälaren uppgett mer än en grund.

47% 53% Kvinna

Man

Könsidentitet

Ej lagskyddad grund

Sexuella trakasserier

Funktionsnedsättning

Ålder

Religion

Sexuell läggning

Etnicitet

Kön
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Vad händer med de anmälningar som 
inkommer till MmD?
Lite över hälften av de anmälningar som 
inkommer till Malmö mot Diskriminering 
utgör vad vi kallar rådgivningsärenden. Detta 
är ärenden där Malmö mot Diskriminering 
endast ger rådgivning kring den situation som 
en person berättar om. Många gånger vill de 
som vänder sig till Malmö mot Diskriminering 
få veta om det som de upplevt faller inom disk-
rimineringslagen och vad de själva kan göra. 

När det gäller ärenden som rör arbetslivet får 
många som vänder sig till Malmö mot Disk-
riminering rådet att i första hand vända sig till 
sitt fackförbund. I vissa fall får den som vänder 
sig till Malmö mot Diskriminering information 
om att den situation som man vill anmäla inte 
omfattas av diskrimineringslagen, men att en 
kanske kan vända sig till någon annan organ-
isation för att få råd eller stöd. 

I vissa fall kommer anmälningarna till 
Malmö mot Diskriminering in för sent och är 
preskriberade, vilket betyder att det även om 
det är ett diskrimineringsärende så går det inte 
att driva det rättsligt eftersom det har gått för 
lång tid sedan det hände. Preskriptionstiden i 

diskrimineringslagen är som huvudregel 2 år, 
inom arbetsområdet är det oftare kortare tid än 
så. För barn och ungdomar så börjar preskrip-
tionstiden löpa först när en person har fyllt 18 
år. 

I de ärenden som går vidare till utredning 
av Malmö mot Diskriminerings jurister så är 
handläggningen för varje ärende individuell.    
I vissa fall kan de mål som anmälaren har 
uppnås relativt enkelt och snabbt medan andra 
ärenden kräver mer omfattande utredning där 
det t.ex. krävs att bevis samlas in eller att en 
rättsutredning görs. 

Flera av Malmö mot Diskriminerings 
ärenden handläggs under en längre tid och 
under 2015 har Malmö mot Diskriminering 
handlagt 187 ärenden sammanlagt, av dessa 
följde 45 ärenden med från år 2014. Under 
2015 har 64 av dessa ärenden avslutats. I de 
ärenden som har avslutats har hälften avslutats 
med någon form av lösning.  

Att ett ärende har lösts innebär att det t.ex. 
har nåtts en förlikning där anmälaren har fått 
diskrimineringsersättning eller att anmälaren 
har fått upprättelse på annat sätt genom att 
kritik har riktats mot den verksamhet som 
anmälts eller en ursäkt har framförts. En del av 

Varor och tjänster och bostäder: 29 %
Arbetsliv: 27 %
Hälso- sjukvård och socialtjänst: 12 %
Utbildning: 9 %
Ej skyddad samhällsområde: 9 %
Offentlig anställning: 8 %
Socialförsäkringssystemet: 3 %
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet: 3 %
Medlemskap i vissa organisationer: 0 %
Värnplikt/Civilplikt: 0 %
Start och bedrivande av näringsverksamhet: 0 %

Utifrån samhällsområde

Varo
r, t

jän
ste

r o
ch

 bostä
der

Arbets
liv

Häls
o -s

jukvår
d och

 so
cia

ltjä
nst

Ej sk
yd

dat 
sam

häll
sområd

e

Offen
tlig

 an
stä

lln
ing

Socia
lfö

rsä
krin

gss
yst

em
et

Arbets
mark

nad
spoliti

sk ve
rksam

het

Utbild
ning

60

0

10

20

30

40

50



Malmö mot Diskriminering   Verksamhetsberättelse 2015    15

Malmö mot Diskriminerings ärenden avslutas 
genom att Malmö mot Diskriminering går in 
och utbildar den verksamhet som anmälts. I 
andra ärenden är lösningen mer konkret såsom 
att den som vänt sig till Malmö mot Diskrimi-
nering har fått den bostad eller den tjänst som 
de sökt eller fått rätt till det bidrag som an-
mälaren först nekades.

I hälften av de ärenden som avslutats 
under 2015 har Malmö mot Diskriminering 
inte kunnat nå någon lösning, i enighet med 
anmälarens upplevelse. Många gånger beror 
detta på att det är svårt att bevisa att diskrimi-
nering har skett. 

En mindre del av handläggningsärendena 
läggs även ner på grund av att det visar sig efter 
utredning att det inte är diskriminering. Det 
händer även att ärenden läggs ner på grund av 
att anmälaren inte återkommer eller på grund 

av att anmälaren upplever det som för jobbigt 
att driva sitt ärende vidare. 
Särskilt jobbigt att driva ett diskriminerings-
ärende kan det vara för en person som fort-
farande vistas dagligen inom den verksamhet 
som anmälts t.ex. när anmälan rör en persons 
arbetsplats eller när anmälan görs mot den 
hyresvärd där personen bor. 

Under 2015 har Malmö mot Diskriminer-
ing stämt in fyra ärenden till domstol. Ett av 
dessa ärenden löstes genom förlikning innan 
förhandling. De andra kommer att gå upp till 
förhandling först under 2016. 

Under 2015 har Malmö mot Diskriminer-
ing även för första gången fått upp ett ärende 
för avgörande i hovrätt. Målet rör diskriminer-
ing på bostadsmarknaden och dom kommer 
förhoppningsvis i början på 2016.

HändelsekommunBoendekommun

Malmö: 112
Lund: 10
Kristianstad: 4
Simrishamn: 3
Burlöv: 2
Eslöv: 2
Landskrona: 2
Skurup: 2
Trelleborg: 2
Bromölla: 1
Höör: 1
Kävlinge: 1
Sjöbo: 1
Kommun utanför upptagningsområde: 17
Okänt: 27

Malmö: 112
Lund: 10
Kristianstad: 4
Eslöv: 3
Trelleborg: 3
Ystad: 3
Skurup: 2
Burlöv: 2
Simrishamn: 1
Landskrona: 1
Kävlinge: 1
Kommun utanför upptagningsområde: 17
Okänt: 27

 ӹ Malmö 
 ӹ Lund
 ӹ Kristianstad 
 ӹ Eslöv
 ӹ Trelleborg

Topp 5 kommuner (utifrån boende och hän-
delsekommuner)
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Malmö mot Diskriminering – 
föreningarnas organisation för 
att främja mänskliga rättigheter i 
Malmö har som sin huvudsakliga 

uppgift att arbeta för mänskliga rättigheter, män-
niskors lika värde, värdighet och rätt, verka för 
jämlikhet samt att motverka diskriminering ur 
lagstiftningens grunder. Malmö mot Diskriminer-
ing 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 sam-
hället och med koppling till Malmö och Skåne kan 
bli medlemmar i Malmö mot Diskriminering. 

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 diskrimineringsärenden 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 upp-
lägg – 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

Juridisk rådgivning onsdagar kl 10-14 

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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2015 
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 2015 
av följande 56 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
• Malmö AmatörteaterForum
• Lyssnare utan gränser
• Centrum för sociala rättigheter
• FUB
• FIFH
• PeaceWoprks Sweden
• RFSL Rådgivningen
• Spiritus Mundi

Malmö mot Diskriminerings styrelse består av följande 
förtroendevalda -
Linda Attin – ordförande (MISO)
Anneli Philipson – vice ordförande (Hyresgästföreningen Södra Skåne)
Allan Hedlund – kassör (HSO Malmö) (avgått 2015-12-01)
Jeanette Larsson – ledamot (IKF Malmö)
Michel Devillaz – ledamot (BRIS)
Ewa Alternäs – ledamot (PRO Malmö)
Tinahåkan Jönsson – ledamot (Transföreningen FPES) 
Tahmoures Yassami – suppleant (Iransk – Svenska föreningen)
Nahid Biglari – suppleant (Flyktingföreningar)

fortsättning.
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Malmö mot Diskriminerings valberedning består av 
följande förtroendevalda -
Jelica Ugricic – Sammankallande (Winnet) 
Maria Pålsson (Winnet)
Fredrik Eklöf (Hassela Helpline)
Adriana Aguilar (Rädda Barnen)

Malmö mot Diskriminerings revisorer består av följande 
förtroendevalda -
Rolf Hansson – Revisor
Kristina Linde – Revisor
Margaretha Persson – Revisorssuppleant 
Conny Pettersson – Revisorssuppleant 

Malmö mot Diskriminerings personal består av följande 
anställda -
Filippa Swanstein – Verksamhetschef 
Johan Ekblad – Utbildningsansvarig (föräldraledig 2015-05-01 – 2015-12-31)
Jay Seipel – Vik. Utbildningsansvarig (2015-05-01 – 2015-12-31) 
Karin Henrikz – Jurist
Johanna Ingemarsson – Jurist
Disa Nordling – Jurist (visstidsanställd 2014-09-01 – 2015-10-31)

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

MmD har under 2015 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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         Ett samhälle som accepterar 
          diskriminering kan vare sig kallas 
                   rättvist eller demokratiskt. Arbetet 
mot diskriminering måste både bekämpa 
diskriminerande strukturer och kämpa för 
diskriminerade på individnivå. Malmö mot 
Diskriminering besitter kunskap vi behöver för 
arbetet med det förstnämnda och den kompe-
tens som krävs för det sistnämnda. Malmö mot 
Diskriminering gör Malmö till en bättre stad 
för alla Malmöbor.

Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, 
jämställdhet och mänskliga rättigheter


