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Verksamhetschefen och ordföranden har ordet

”

Vi behöver vara fler som kämpar för ett Sverige för alla, ett

Sverige byggt på de mänskliga rättigheterna och fritt från
diskriminering. Det är inte ett enkelt arbete vi har framför oss, men tillsammans blir vår röst starkare och vi kan göra skillnad.

I din hand håller du nu Malmö mot Diskriminerings
verksamhetsberättelse för 2016. Ett strukturerat
försök att sammanfatta ett på många sätt overkligt
år för Malmö mot Diskriminering. Inte kunde vi tro
för ett år sedan att Malmö mot Diskriminering på
ett år skulle öka från fyra till tio anställda, att antalet
mottagna ärenden skulle närma sig 300, att vi skulle
driva och vinna framgång i ett flertal domstolsprocesser och att vi skulle starta upp två nya projekt/
verksamheter. Det är med otrolig stolthet vi stänger
igen boken och lägger 2016 till handlingarna.
Sedan Malmö mot Diskriminering bildades 2010
har ambitionen varit att bygga upp en stabil, professionell och trovärdig verksamhet, en verksamhet som
finns till för såväl de individer som upplever sig
utsatta för diskriminering som för de organisationer,
företag, kommuner och andra som söker stärka sin
kompetens i frågor rörande normer och strukturer,
mänskliga rättigheter och diskriminering. I takt med
att Malmö mot Diskriminering växer och ändras så
ändras inte den ambitionen. Vi blir ständigt påminda
om behovet av vår verksamhet. Därför arbetar vi
varje dag för att stärka vår organisation, våra verksamheter och projekt.
Under 2016 har vi lagt två nya projekt/verksamheter
till vår redan starka grundverksamhet. Dels har vi
startat upp ett särskilt projekt riktat mot barn och
unga och deras upplevelser av diskriminering. Vi har
tidigare sett i vår verksamhet att just barn och unga
är en särskilt utsatt grupp och därför har vi valt att
än tydligare rikta vårt fokus mot denna grupp genom projektet Diskriminering mot Barn och Unga
(DiBU). Vi har också under året kompletterat vår
verksamhet genom en processledande verksamhet,
vilken ger oss möjligheter att arbeta med långsiktiga
förändringsprocesser på ett sätt som inte varit möjligt innan. Malmö mot Diskriminering är i ständig
utveckling och arbetet mot diskriminering och alla
människors lika värdighet står aldrig stilla.

Malmö mot Diskriminering är föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö
(Skåne). Våra medlemsföreningar är vår grund
att stå och falla tillbaka på. Under året som gått har
antalet medlemsföreningar fortsatt blivit fler och så
även våra samarbeten, vilket gläder oss otroligt. Vi
behöver vara fler som kämpar för ett Sverige för alla,
ett Sverige byggt på de mänskliga rättigheterna och
fritt från diskriminering. Det är inte ett enkelt arbete
vi har framför oss, men tillsammans kan vi göra skillnad för de individer som upplever sig diskriminerade
och vår röst kan bli starkare i det opinionsbildande
arbetet. Därför skickar vi med en uppmaning till våra
medlemsföreningar och andra i det civila samhället:
ta kontakt med oss och låt oss göra Sverige bättre
tillsammans!

Johan Ekblad		
Verksamhetschef		

Linda Attin
Ordförande
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Malmö mot Diskriminerings medlemsarbete
under 2016
Malmö mot Diskriminering är en paraplyorganisation, en föreningars organisation. Tillsammans med våra medlemsföreningar arbetar vi för främjandet av mänskliga rättigheter. Det är
medlemsföreningarna som utgör verksamhetens ramverk och kärna, som ger den legitimitet och
relevans. Under 2016 har därför Malmö mot Diskriminering fortsatt att utveckla strategier för
ett aktivt medlemsarbete.
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Malmö mot Diskriminering erbjuder varje år en
grundutbildning i diskrimineringslagen till alla sina
medlemsföreningar. Utbildningsinsatsen är inte
enbart ett bra tillfälle för oss att sprida kunskap om
diskrimineringslagsstiftningen, utan även ett tillfälle
att sprida kunskap om Malmö mot Diskriminering
och utöka vårt befintliga nätverk. Vi är alltid mottagliga för förfrågan om samarbete med våra medlemsföreningar kring utbildningar.

Förutom att samarbetet med Spiritus Mundi gett oss
tillgång till deras lokaler där vi kunnat hålla nätverksträffar, fick Malmö mot Diskriminerings personal dessutom möjligheten att testa spelet Hayâtuna
BLOKS som har tagits fram av Spiritus Mundis
projekt Våra Liv. Projektet arbetar för att förebygga
radikalisering och våldsbejakande extremism bland
ungdomar. Spelet testades även av besökare på MRdagarna 2016 i Malmö.

Under 2016 har mer en tio utbildningar genomförts
för våra medlemmar. Det är tyvärr fortfarande bara
en liten del av alla medlemmar som utnyttjar sin
gratisutbildning och målet är att alla medlemsföreningar ska känna till att de har rätt till en gratisutbildning varje år och att de föreningar som önskar bokar
en utbildning.

Malmö mot Diskriminering ingår i MIPs projekt
Kompetens Center Idéburna Malmö. Under 2016
var Malmö mot Diskriminering aktivt med att
erbjuda råd och stöd till utbildningsverksamheten
och höll i flera utbildningar i diskrimineringslagen,
mänskliga rättigheter och antidiskriminering inom
Kompetens Centers ”Vardagsmeny”.

Ett annat mål för Malmö mot Diskriminerings
medlemsverksamhet är att vara en tillgänglig och
pålitlig samarbetspartner i frågor rörande mänskliga
rättigheter och antidiskriminering. Under 2016 har
Malmö mot Diskriminering därför haft flertalet
aktiva samarbeten med olika medlemsföreningar.

Under 2016 har Malmö mot Diskriminering dessutom fortsatt med tidigare uppbyggda samarbeten,
med fokus på utbildning och rådgivning, med våra
medlemsorganisationer Mentorsorganisationen
MINE och fackförbunden Byggnads Skåne och
Handelsanställdas förbund, avd.1 Malmö.

Den gemensamma utbildningsinsatsen ”Diskrimineringslagen och nätet” som inleddes tillsammans
med Inte Okej (ett projekt inom Spiritus Mundi och
Pedagogisk Inspiration Malmö stad) under 2015,
beviljades ytterligare finansiering under 2016. Under
året genomförde vi åtta utbildningstillfällen inom
samarbetet för skolpersonal i Malmö stad samt andra
skånska kommuner. Projektet har ansökt för fortsatt
finansiering under 2017.

Malmö mot Diskriminering har under 2016 inlett
ett längre samarbete med Hyresgästföreningen
Södra Skåne som kommer att omfatta utbildningar
till Hyresgästföreningens personal, stöd till deras
interna arbete med processer och strukturer, och en
tillgänglighetsanalys av kontorslokalen i Malmö där
fler av våra medlemsorganisationer kommer att vara
delaktiga.

Under 2017 kommer Malmö mot Diskriminering
att fortsätta att arbeta med sin medlemsverksamhet och att utveckla föreningens medlemsstrategi.
Utifrån inhämtad information från en tidigare medlemsundersökning och från samtal med medlemsorganisationer kommer vi att sträva efter ett fortsatt
konstruktivt och givande samarbete med våra medlemmar. Idag har Malmö mot Diskriminering en
stark och stabil medlemsbas och under 2017 kommer ett strategiskt uppsökandearbete att prioriteras
för att utöka denna. Vi kommer att särskilt fokusera
på föreningar i södra Skåne och bjuda in dessa till
att bidra med sin kunskap och sitt nätverk i områden
där Malmö mot Diskriminerings verksamhet idag
saknas. Men vi kommer självklart även att fortsätta
arbeta gentemot de delar av vårt upptagningsområde
där vi redan är etablerade för att utöka våra samarbeten. Malmö mot Diskriminerings medlemsarbete ska
vara aktivt och i nära kontakt med sina befintliga och
kommande medlemmar under 2017.
Malmö mot Diskriminering fortsätter att växa och
under 2016 har sju nya föreningar blivit medlemmar.
Som en positiv utveckling anses att mer och mer
föreningar, som har sin huvudverksamhet utanför
Malmö eller som är aktiva i hela Skåne, söker medlemskap i Malmö mot Diskriminering. Det betyder
att möjligheten att samarbeta emot diskriminering
och för mänskliga rättigheter utvidgas, både genom
medlemsorganisationernas kunskap och som ett
regionalt nätverk i Malmö och Skåne sydost.
Malmö mot Diskriminerings medlemsorganisationer
är en viktig resurs för vårt samverkansarbetet. De är
viktiga resurser för spridning av information, för bedrivande av ett effektivt opinionsarbete, för erfarenhetsutbyte och för att vi ska få kunskap och kunna
utveckla den egna verksamheten. Det är idén om
att skapa ett nätverk som står i centrum för Malmö
mot Diskriminerings medlemsarbete, både med våra
befintliga och nya medlemmar.

Ett verktyg för detta är nätverksträffarna som Malmö mot Diskriminering bjuder in till två gånger per
år och som riktar sig till våra medlemsorganisationers medlemmar. Nätverksträffarna ger oss möjlighet
att träffas, lära känna varandra, ha erfarenhetsutbyte,
dialog och tvärsektoriell samverkan.
Vid den första nätverksträffen i februari 2016 presenterade Malmö mot Diskriminering och projektet
Inte Okej en kort sammanfattning av vår gemensamma grundutbildning ”Diskrimineringslagen och
nätet”, som vanligtvis riktar sig mot skolpersonal
och har erbjudits i samarbete med Spiritus Mundi
och Pedagogisk Inspiration inom Malmö stad sedan
2015. Till nätverksträffen lånade vi lokal av vår medlemsorganisation Spiritus Mundi. Ca. tjugo representanter från mer än tio föreningar tog chansen att
informera sig om utbildningen, att mingla och lära
känner varandra bättre.
Nätverksträffen i oktober ägde rum hos en annan
medlemsorganisation; Noaks Ark Syd. I fokus stod
Malmö mot Diskriminerings nya verksamheter.
Den första nya verksamheten som presenterades
var projektet DiBU - Diskriminering mot Barn och
Unga, som påbörjades i maj 2016. DiBU består av en
jurist, som tar hand om ärenden där barn eller unga
drabbas av diskriminering, och en projektledare som
arbetar direkt med barn och unga med informationsspridning och stöd till deras egna projekt för rättvisa
och ickediskriminering. Den andra nya verksamheten satte igång strax efter sommaren med två nyanställda processledare. Processverksamheten fungerar
som stöd till organisationer, med fokus på Malmö
stad, som vill arbeta mer intensivt och långsiktigt
med förändring och bygga likabehandlingsstrukturer.
Det blev en livlig och spännande diskussion bland
alla deltagare och träffarna har visat sig vara en bra
möjlighet att prata med varandra och utbyta idéer,
kunskap, åsikter.
För att hålla våra medlemmar uppdaterade skickade
vi ut nyhetsinformation till alla medlemsorganisationer två gånger under 2016.
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”

Under vårt snart 3-åriga samarbete har vi haft många givande diskussioner och samtal som ofta landat i konkreta
idéer och vidareutveckling av vår verksamhet. För oss som organisation
har det varit enormt givande då MmD tveklöst stärkt vår kompetens och
handlingskraft genom sin kunskap, öppenhet och ändlösa engagemang.
Vi ser fram emot att föra samarbetet vidare mot nya höjder under 2017!

”

Det var ett väldigt lyckat samarbete under 2016 och vi vill
gärna fortsätta med det. Vi fick en väldigt bra respons från
målgruppen att utbildningen var lärorik, och ämnet är aktuellt med
tanke på den segregation som Malmö Stad visar idag.

6

Ibn Rushd studieförbund

”

Spiritus Mundi

Vi har planerat och genomfört ett seminarium tillsammans
på MR-dagarna i Malmö. Ett bra tillfälle att sprida kunskap
om bostadsdiskriminering och det avslutade Bostadsprojektet. Och vi är
redan på gång att planera tillsammans för fler aktiviteter för att förebygga och motverka diskriminering på bostadsmarknaden.
Hyresgästföreningen
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Diskriminering mot Barn och Unga

Den processledande verksamheten

Projektet DiBU

Ett långsiktigt stöd i arbetet mot diskriminering

I februari 2016 fick Malmö mot Diskriminering besked om att vi beviljats medel från Allmänna
Arvsfonden till ett större projekt om barn och ungas utsatthet för diskriminering. Malmö mot
Diskriminering anställde en projektledare och en jurist som startade projektet Diskriminering
mot Barn och Unga (DiBU) i maj 2016. Det treåriga projektet syftar till att stärka och lyfta
barnrättsperspektivet både i Malmö mot Diskriminerings arbete och i antidiskrimineringsarbete
i stort - för att fler barn och unga som utsätts för diskriminering ska få upprättelse. Lika viktigt
som det juridiska arbetet är arbetet för att stötta och stärka barn och unga så att de får tillgång
till sina rättigheter och möjlighet att göra sina röster hörda. Rädda Barnen Region Syd, BRIS
Region Syd och Petri mot Diskriminering samverkar med Malmö mot Diskriminering i projektet.

Under 2016 har Malmö Mot Diskriminering sökt och blivit beviljade medel av Malmö stad för
att starta upp en ny processledande verksamhet med start i september 2016. Verksamheten grundar sig i de erfarenheter och metoder som kommit ur Ungdom Mot Rasisms treåriga arvsfondsprojekt Normbrytande rättigheter där Malmö Mot Diskriminering varit en viktig samarbetspart. Den nya verksamhetens syfte är att erbjuda handledning och stöd till, i första hand, Malmö
stads förvaltningar i deras aktiva arbete mot diskriminering och i andra hand övriga organisationer som på olika sätt verkar för Malmöbor. Under 2016 har två processledare anställts inom
verksamheten. Dessa har under hösten fokuserat på att etablera nya samarbeten och förtydliga
verksamhetens uppdrag.

Tydligare barnrättsperspektiv i ärendehanteringen
Trettiotre diskrimineringsärenden som rör barn och
unga har hittills handlagts i projektet. Fjorton av
dessa är fortfarande pågående. En tendens vi ser är
att många ärenden berör skolan och handlar antingen om trakasserier eller om den nya diskrimineringsformen bristande tillgänglighet.

STADSKONTORET
Verksamheten har under hösten 2016 etablerat
ett gott samarbete med Välfärdsavdelningen inom
Malmö stad. Tillsammans med ansvariga tjänstepersoner har processledarna tagit fram två huvudspår för
verksamhetens arbete med Malmö stad:

I oktober vann Malmö mot Diskriminering en
rättslig seger i Ystad tingsrätt i ett långdraget ärende
rörande en ung kvinna som för flera år sedan utsattes
för sexuella och rasistiska trakasserier på sin skola.
Framför allt var det en seger för kvinnan, som äntligen fick upprättelse.

Vi är nöjda med domen. Domstolen har konstaterat att skolan inte har gjort en ordentlig
utredning av de upprepade trakasserierna
och att skolan därmed inte satt in tillräckliga
åtgärder för att få stopp på det vår anmälare
har utsatts för.

Disa Nordling, jurist inom projektet.

Information och utbildningar
Vi har låtit trycka en broschyr om DiBU med
grundläggande information om vad diskriminering
är, vilka de sju diskrimineringsgrunderna är samt
information om den särskilda telefontid för barn och
unga som vi inrättade i slutet av oktober.
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Under projektets första åtta månader har vi hållit
sammanlagt 26 informations- eller utbildningstillfällen varav 11 har varit renodlade föreläsningar.
Sammanlagt har vi vid dessa tillfällen träffat 670
personer varav 430 har varit barn och unga, både i
grundskole- och gymnasieålder. De vuxna vi träffat
har varit framförallt skolpersonal, tjänstepersoner
och anställda inom föreningslivet.
Samverkan
Under MR-dagarna höll vi ett seminarium tillsammans med vår samarbetspart Petri mot Diskriminering - en antidiskrimineringsbyrå som elever på
gymnasieskolan S:t Petri startat och som vi haft
mycket utbyte med. Vid minnesdagen för avskaffandet av den svenska slavhandeln anordnade vi ett
panelsamtal om diskriminering i skolan tillsammans
med PeaceWorks Malmö, där även två elever aktiva
i Petri mot diskriminering och en föreningsaktiv i
Malmös Unga Muslimer satt i panelen.
Tillsammans med projektets två andra samarbetsparter samt Hyresgästföreningen Södra Skåne anordnar
vi en konferens riktad till fastighetsägare, hyresvärdar
och anställda inom bostadsbolag den 29 mars 2017
i Malmö. Med temat Barn, boende och diskriminering vill vi lyfta frågan och uppmuntra till ett mer
aktivt arbete för att främja en trygg boendemiljö för
barn.

Kartläggning
Processledarna har börjat utforma en kartläggning
som ska genomföras under våren 2017 och riktas till
personer på förvaltningarna med ett strategiskt
uppdrag för genomförandet av Malmö stads arbete
mot diskriminering. Kartläggningens syfte är att visa
på vad som görs i praktiken när Malmö stad arbetar
mot diskriminering. Resultaten från kartläggningen
ska ligga till grund för arbetet med Likarättsakademin samt användas av Malmö stad vid revideringen
av stadens plan mot diskriminering.
Likarättsakademin
Processledarna har tagit fram ett koncept för en
pilotsatsning med syfte att utbilda och handleda
grupper av Malmö stads anställda i deras arbete mot
diskriminering. Målet är att kunskapsutjämna bland
personer som arbetar strategiskt med antidiskriminering inom Malmö stad och ge dem verktyg att arbeta
inom sina respektive förvaltningar. Pilotsatsningen
kommer att utgå ifrån det redan etablerade antidiskrimineringsnätverket och påbörjas våren 2017.

STADSOMRÅDESFÖRVALTNING SÖDER
Under hösten har processledarna inlett ett samarbete med Stadsområde Söder inom Malmö stad.
Samarbetet går ut på att processledarna ska utbilda
anställda inom Individ- och familjeomsorgen i
frågor rörande normkritik och diskrimineringslagstiftningen i praktiken. Arbetet kommer att inledas
under våren 2017 med möten med samtliga anställda
och en omfattande analys av verksamhetens fortbildningsbehov.
ÖVRIGA VERKSAMHETER
ABF
Under hösten har processledarna inlett ett samarbete
med ABF och tagit fram ett koncept för fortbildning
och processledning av förbundets studiecirkelledare
utifrån uttryckt behov från förbundet. Förbundet
kommer att fatta beslut i början av 2017 huruvida
utbildningarna ska inledas.
Kreativ Arbetsmarknad
Processledarna har under hösten 2016 etablerat ett
samarbete med projektet Kreativ Arbetsmarknad inom ABF. Processledarna kommer att träffa
projektets arbetsgrupp vid ett antal tillfällen, och
processleda arbetsgruppen genom deras interna likabehandlingsarbete och fortbildningsinsatser. Första
processledningsmötet ägde rum i december 2016.
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Vårt juridiska arbete (Råd och stöd till enskilda)
Malmö mot Diskriminerings juridiska ärendehandläggningsarbete
En viktig del av Malmö mot Diskriminerings uppdrag är att erbjuda enskilda som upplever sig utsatta
för diskriminering kostnadsfri juridisk rådgivning
och rättsligt stöd. Arbetet med denna del av verksamheten utförs av byråns tre anställda jurister varav
en speciellt arbetar med rådgivning och stöd till barn
och unga som utsatts för diskriminering.
Under 2016 har Malmö mot Diskriminering tagit
emot 270 ärenden. Dessa delas in i rådgivnings- respektive handläggningsärenden. Rådgivningsärenden
är ärenden som avslutas efter att juridisk rådgivning
getts, handläggningsärenden är ärenden som kräver
olika former av insatser, det kan handla om rättsutredningar, olika samförståndslösningar, förlikningar
eller rättsprocess. Anmälningar har kommit in främst
via mail och i samband med den telefonrådgivning
som vi håller varje onsdag.
När Malmö mot Diskriminering får in ärenden
görs en utredning av ärendet för att se om det faller
in under diskrimineringslagen samt om det finns
bevisning i det aktuella fallet. Hur vi därefter går
vidare blir beroende på typen av ärende och vad
anmälaren önskar. Malmö mot Diskriminering har
som mål att finna lösningar tillsammans med alla
inblandade parter då detta oftast ger det i längden
bästa resultatet. I fall där diskrimineringen är tydlig
eller där rättsläget är oklart och där intresse saknas
från motparten för alternativa lösningar så kan vi ta
frågan vidare till domstol för prövning. Under året
har Malmö mot Diskriminering haft mellan fem och
tio domstolsprocesser pågående parallellt.
Under 2016 har vi sett en stark ökning av diskrimineringsärenden som kommer in till byrån. Fler och
fler ärenden blir också kvalificerade, det vill säga att
det är ärenden som faller in under diskrimineringslagen och där bevisningen är god.
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Vilka anmäler till Malmö mot Diskriminering
och varför?
En viktig utgångspunkt för alla antidiskrimineringsbyråer är att vi arbetar utifrån alla lagens sju diskrimineringsgrunder, det vill säga kön, könsidentitet
och könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning
och ålder. Malmö mot Diskriminering tycker inte
att någon grund är viktigare än någon annan. Vilka
ärenden vi driver styrs av de anmälningar som kommer in. Om vi ser en stor ojämnhet i de ärenden vi
får in utifrån diskrimineringsgrunder utreder vi vad
detta hänger samman med och arbetar för att få ökat
förtroende hos de grupper som inte anmäler. I samband med att vi ser behov inom vissa områden eller
i samband med lagändringar kan vi i vårt utåtriktade
arbete också välja att lägga mer informationsresurser
gentemot specifika grupper. Som exempel för 2016
kan grunden funktionsnedsättning nämnas. 2015
kom nya regler om bristande tillgänglighet vilket har
lett till ett närmare samarbete med organisationer
som arbetar med funktionshinderfrågor vilket i sin
tur lett till en stark ökning av ärenden kopplade till
funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning är 2016
också den diskrimineringsgrund som flest anmälningar till Malmö mot Diskriminering rör.
Det finns flera orsaker till att personer anmäler till
Malmö mot Diskriminering. I vissa fall har personer
redan tidigare anmält frågan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller sitt fackförbund men
dessa har valt att inte ta frågan vidare. I andra fall
väljs Malmö mot Diskriminering som organisation på grund bristande förtroende hos anmälaren i
relation till myndigheter/fackförbund eller för att vi
som ideell förening i motsats till DO inte omfattas
av offentlighetsprincipen. I enstaka fall handlar det
också om närhet, en myndighet belägen i Stockholm
kan upplevas som alltför långt bort. Förtroendet för
Malmö mot Diskriminering som organisation har
också stigit i takt med att fler får kännedom om den
kompetens inom området som finns på byrån.
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Etnicitet

7%

Kön
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36%
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5%

Sexuella trakasserier
Annan grund
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Utifrån diskrimineringsgrund
•
•
•
•
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•
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•

Funktionsnedsättning: 36 %
Etnicitet: 32 %
Religion eller annan trosuppfattning: 6,5 %
Könsidentitet: 6,5 %
Kön: 5,5 %
Annan grund än lagskyddad: 5 %
Ålder: 4,5 %
Sexuell läggning: 3 %
Sexuella trakasserier: 1 %

Diskrimineringsgrunder
Etnicitet har historiskt sett alltid varit den av diskrimineringslagens sju grunder som flest anmälningar
till Malmö mot Diskriminering har gällt. I år har
dock en förändring skett och funktionsnedsättning
är idag den grund som flest anmälningar rör.
Flera av de anmälda ärendena har rört diskriminering kopplat till mer än en diskrimineringsgrund.
Det kan t.ex. vara en kombination av grunderna kön
och etnicitet. Dessa anmälningar förs in i statistiken
under alla berörda diskrimineringsgrunder, det innebär att de sammanräknade grunderna totalt blir fler
än det totala antalet inkomna ärenden. Statistiken
som förs och visas upp här utgår från upplevelsen
av diskriminering hos anmälaren och inte vad som
enligt diskrimineringslagen faktiskt har skett.
Sexuella trakasserier är en diskrimineringsform som
saknar koppling till diskrimineringsgrund, de handlar istället om trakasserier av sexuell natur. Dessa
statistikförs därför separat under sexuella trakasserier
trots att de inte utgör en av lagens sju grunder.
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Utifrån samhällsområde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ärenden 2016

Arbetsliv: 30,5 %
Varor, tjänster och bostäder: 20 %
Hälso-sjukvård och socialtjänst: 19 %
Utbildning: 14 %
Offentlig anställning: 1 %
Socialförsäkringssystemet: 4 %
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet: 3 %
Medlemskap i vissa organisationer: 0 %
Civilplikt och annan militär tjänstgöring: 0,5 %
Start och bedrivande av näringsverksamhet: 0 %
Ej i lag skyddat område: 9 %

0%

9%

Inga ärenden har inkommit gällande medlemskap i
vissa organisationer dvs medlemskap i fackförbund
eller gällande start och bedrivande av näringsverksamhet. Ett ärende har inkommit som gäller militär
tjänstgöring. Gällande ärenden som rör områden
som faller utanför diskrimineringslagen så kan vi se
att rättsväsendet utmärker sig och utgör merparten
av de ärenden som faller utanför lagen.

Resultat
Av de 116 handläggningsärenden som avslutats
under 2016 har 42 % avslutats utan att något kunnat göras. Detta handlar om fall där anmälaren inte
återkommit, där anmälaren inte önskat gå vidare, där
rättsutredning visat att situationen inte täcks av
lagen, att ärendet är preskriberat eller att bevisningen
inte håller. 58 % av fallen har lett till någon form av
resultatet. Det kan vara allt från en samförståndslösning till en framgång i domstol. Under 2016
har Malmö mot Diskriminering fått tre fastställda
domar, i två av dessa har vi haft framgång i domstol
ett gällande diskriminering i skolan och ett gällande
diskriminering på bostadsmarknaden. I ett fall ogillades Malmö mot Diskriminerings talan, det fallet
rörde diskriminering inom hälso- och sjukvården.
Utöver det har Malmö mot Diskriminering för
närvarande sju pågående mål i domstol, en majoritet
av dessa rör arbetsliv, och ytterligare tio ärenden har
förlikats i domstol eller innan stämning. Samförståndslösningar handlar om exempelvis ursäkter,
framtagande av nya riktlinjer, utbildning osv. Generellt sett är samförståndslösningar att föredra då
dessa oftast leder till tydligare förbättringar på längre
sikt och bättre förutsättningar för fler.

Statistik över inkomna ärenden 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•

Inkomna: 270
Eftersläpande från 2015: 61
Totalt: 331
Avslutade efter rådgivning: 151
Avslutade efter handläggning: 116
Fortsatt pågående vid årsskiftet: 64
Andel handläggningsärenden som avslutades
genom lösning: 58 %
Andel handläggningsärenden som avslutades
utan lösning: 42 %

Arbetsliv

3%
1%

Samhällsområden
Diskriminering enligt diskrimineringslagen är förbjudet inom tio olika samhällsområden. Bland dessa
utmärker sig arbetslivet som det största samhällsområdet följt av varor, tjänster och bostäder.

Varor, tjänster och bostäder

4%
30%

Hälso-sjukvård och socialtjänst
42%

Utbildning
Offentlig anställning

14%

Socialförsäkringssystemet
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet
Medlemskap i vissa organisationer

Avslutat utan lösning
Avslutat efter lösning
58%

Civilplikt och annan militär tjänstgöring
19%

20%

Start och bedrivande av näringsverksamhet
Ej i lag skyddat område
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Malmö mot Diskriminerings opinionsbildande arbete
Samverkan för ett nätverk mot diskriminering
Kommuner
De fyra kommuner från vilka vi har flest ärenden, placerade i ordning efter antal ärenden:
Malmö
Lund
Burlöv

Det opinionsbildande arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter är en viktig
insats för ett demokratiskt och rättvist samhälle och en av Malmö mot Diskriminerings grundläggande uppgifter. Utöver vår utbildningsverksamhet är det självklart för Malmö mot Diskriminering att samverka och ingå i olika nätverk för att sprida kunskap och utveckla antidiskrimineringsarbetet vidare.

Landskrona
På delad femteplats kommer Kävlinge, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.*

Under 2016 har Malmö mot Diskriminering
varit med och arrangerat följande arrangemang:
•

* Antalet ärenden säger inget om problemet med diskriminering i respektive kommun utan mer om kommunens storlek samt om
Malmö mot Diskriminerings förmåga att nå ut i respektive kommun.

•
•
•
•

FN-dagen mot rasism och diskriminering: Från
rättighet till rättvisa
Feministisk festival

Minnesdagen för avskaffande av den transatlantiska slavhandeln i Sverige: Slavhandelns arv
– vägen till rättvisa
Stora Likarättsdagen
MR dagarna

och har varit delaktig på följande evenemang:
•

Förintelsen Minnesdag: Tema flykt

•

Malmö Pride

•
•
•

Mångfaldsrunda Lund

Utställningsprojekt 100% kamp – Sveriges
historia

Världsdagen för psykisk hälsa / Skåneveckan för
psykisk hälsa

Malmö mot Diskriminering har under 2016 varit
aktivt engagerad i flera arrangemang inom området
mänskliga rättigheter. I flesta fall har det rört sig om
samarbete med Malmö stad men även andra aktörer
från Malmös civilsamhälle såsom Afrosvenskarnas
Forum för Rättvisa, ABF, ARF - Film och kultur för
mänskliga rättigheter och Malmö högskola. Att vara
med och organisera såväl Förintelsen minnesdag, FNdagen mot rasism och diskriminering och Minnesdagen
för avskaffande av den transatlantiska slavhandeln i
Sverige är en viktig del av Malmö mot Diskriminerings samverkan och offentlighetsarbete.

Rättighet och rättvisa är grundläggande i allt arbete
mot diskriminering. Så det var mycket passande att
FN-dagen mot rasism och diskriminering 2016 hade
temat ”Från rättighet till rättvisa” med bland annat
en föreläsning med namnet ”Stängda dörrar”, olika
workshops och en panel med namnet ”Strategier
mot rasism och avhumanisering”. Arrangemanget
under Minnesdagen för avskaffande av den transatlantiska slavhandeln i Sverige fokuserade också på
rättvisa under namnet ”Slavhandelns arv – vägen till
rättvisa”. Arrangemangets föreläsningar och diskussioner tematiserade det historiska sammanhanget
mellan Sveriges delaktighet i den transatlantiska
slavhandeln på sin koloniala ö Saint Barthélemy
och afrosvenskars situation och diskriminering av
människor med afrikanskt påbrå i Sverige i dag. Ett
av programmets workshop hade namnet ”Diskriminering i skolan” och arrangerades av Malmö mot
Diskriminerings projekt DiBU – Diskriminering
mot Barn och Unga. Deltog gjorde Sara Duarte,
projektledare, St Petriskolans antidiskrimineringsbyrå, Malmös Unga Muslimer och vår medlemsorganisation Peace Works. Dagen avslutades med en
paneldiskussion om socialtjänstens bemötande av
afrosvenska familjer och visningen av Dani Kouyatés
aktuella film ”Medan vi lever”.
Även på regional och nationell nivå har Malmö mot
Diskriminering varit aktivt involverad i organisering
och genomförande av olika evenemangen så som
Stora Likarättsdagen (Region Skåne) där vi anordnade föreläsningen ”Diskrimineringslagen i fokus” och
samordnade deltagandet av MAF – Malmö Amatör
Teater Forum och Teater Psyk Bryt.
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Malmö mot Diskriminering har även varit med i den
lokala referensgruppen till ”Nordens största forum
för mänskliga rättigheter”; Mänskliga Rättighetsdagarna, som arrangerades i Malmö i november 2016.
Under två dagar var Malmö mot Diskriminering på
plats med två informationsmontrar och fyra seminarier i samarbete med andra svenska antidiskrimineringsbyråer, studieförbundet Sensus, Hyresgästföreningen, Petriskolans egna antidiskrimineringsbyrå,
DO och Region Skåne.

Med anledning av att Malmö mot Diskriminering i
oktober vann en dom i Malmö Tingsrätt, publicerades en rad artiklar om domen. I samband med den
fanns det även en bredare medial diskussion om diskriminering på skolor och inom utbildningsområdet,
ett område som Malmö mot Diskriminering arbetar
särskilt aktivt med.

Offentliga arrangemang, oftast i samarbete med en
eller flera medlemsorganisationer, är ett självklart
sätt för Malmö mot Diskriminering att utveckla vårt
nätverk och nå ut till människor. Även i vårt utbildningsarbete, som syftar till att sprida kunskap om
diskrimineringslagen och antidiskriminering, samarbetar vi regelbundet med medlemsorganisationer och
samarbetspartners.
Tillsammans med Inte Okej, ett projekt inom
Spiritus Mundi och Pedagogisk Inspiration Malmö
stad, kunde Malmö mot Diskriminering fortsätta sitt
utbildningssamarbete ”Grundutbildning: Diskrimineringslagen och nätet”. Projektet riktar sig till
lärare och personal på Malmös skolor och syftar till
att utbilda om skolans ansvar vid diskriminering
och kränkningar på nätet. Detta projekt kommer att
följas upp med en ansökan om fortsatt finansiering
under 2017.
Malmö mot Diskriminering har sedan 2012 haft
möjligheten att erbjuda utbildningar i mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen till alla chefer och
ledare i Malmö stad. Sedan 2016 finns det ett avtal
som bekräftar vårt utbildningsuppdrag från Malmö
stad.
Som referensgrupp och samarbetspartner i projektet
”Kompetens Center Idéburna Malmö” (MIP) håller
Malmö mot Diskriminering löpande utbildningar
i diskrimineringslagen och antidiskrimineringsarbete som del i projektets ”Vardagsmeny” som riktar
sig till anställda och förtroendevalda inom Malmös
civilsamhälle.
Under 2016 har Malmö mot Diskriminerings
verksamhet och arbete mot diskriminering synts
vid ett flertal tillfällen i såväl nationella som lokala
medier. Rent konkret har vi synts under 8 av årets 12
månader i över 20 olika tidningar eller medier över
hela landet.
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Detta är Malmö mot Diskriminering (MmD)
Malmö mot Diskriminering – föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö
– har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta för
mänskliga rättigheter, människors lika värde, värdighet och rätt, verka för jämlikhet samt att motverka
diskriminering 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 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
normer och strukturer, mänskliga rättigheter och
diskriminering.
Malmö mot Diskriminering kan erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda, medling mellan
parter, ingå i förlikningar och stöd i arbetet med
aktiva åtgärder.

Efter sommaren släpptes boken ”Det Andra Uppdraget – Till försvar för skolans likabehandlingsarbete” som författades av Malmö mot Diskriminerings
två nya processledare. Boken samlar både teoretiska
och praktiska perspektiv på skolans likabehandlingsarbete och riktar sig till pedagoger och alla som
arbetar med normkritisk pedagogik och antidiskriminering på skolor.

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 upplägg, workshops, föreläsningar,
seminarium och utbildningar inom normer och
strukturer, mänskliga rättigheter och diskriminering.
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
och känna sig trygg i att vi inte lämnar vidare någon
information utan personens godkännande.

Varmt välkommen att kontakta oss!
Malmö mot Diskriminering
Carl Gustafs väg 42
214 21 Malmö
Tfn. 040 – 63 65 140
info@malmomotdiskriminering.se
Allmän juridisk rådgivning onsdagar kl 10-14
Juridisk rådgivning för barn och unga tisdagar kl 15-18
www.malmomotdiskriminering.se
Facebook: Malmö mot Diskriminering

Under de senaste åren har Malmö mot Diskriminerings juridiska arbete blivit allt mer synligt i media - ett tecken på att Malmö mot Diskriminering
övertygar som en seriös aktör med sitt arbete mot
diskriminering och för rättvisa.
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Bilaga till MmD:s verksamhetsberättelse 2016
Sammanställning över MmD:s interna organisation.
Malmö mot Diskriminering – föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i
Malmö (Skåne) består i december 2016 av följande 60 medlemsföreningar:

ABF Malmö
Astma- och Allergiföreningen i Malmö
BRIS Syd
Byggnads Skåne
Centrum för Sociala Rättigheter
Crime City Rollers – Malmö Roller Derby
Drogfritt.nu, Riksorganisationen för
ett Drogfritt Sverige
Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd
FIFH
Filmcentrum Syd
Flyktingföreningen
FUB
Föreningen Värnet Malmö FVM
Handelsanställdas förbund avd. 1
Hassela Helpline
Herbert Felixinstitutet
HISO Malmö
HSO Malmö
Hyresgästföreningen Södra Skåne
Hörselskadades förening i Malmö
IF Metall Sydvästra Skåne
Interfem
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Judiska Församlingen i Malmö
Juridikcentrum
Kongolesiska Föreningen i Skåne
LO-sektionen i Malmö
Lyssnare utan gränser
Malmö AmatörteaterForum
Malmö FF
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Malmö Jämställdhetsbyrå
Malmö Romska Idé Center
Malmö Royal Roller Derby
Malmökretsen av Svenska Röda Korset
MISO
Neuroförbundet Malmö
Noaks Ark Skåne
PeaceWorks Sweden
Positiva Gruppen Syd
PRO Malmö
RFHL Malmö
RFSL Malmö
RFSL Rådgivningen Skåne
RFSU Malmö
Rädda Barnen Malmö (Syd)
Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA)
Spiritus Mundi
Språkcentrum i Malmö
Strokeföreningen Malmö
Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
Sveriges Skolledarförbund Malmöavdelningen
Tamam Malmö
The English International Association of Lund
Tillgänglighetsgruppen.se
Transföreningen FPES
UMAF
Winnet Malmö
Woman2Woman Diaspora Action Group
Yalla Trappan
Ystad Tillgänglighetsråd / HSO

Malmö mot Diskriminerings styrelse består av
följande förtroendevalda:
Linda Attin – Ordförande
Irene Malmberg – Vice ordförande
Christian Hagård - Kassör
Anneli Philipson – Ledamot
Jeanette Larsson – Ledamot
Tinahåkan Jönsson – Ledamot
Nahid Biglari – Ledamot
Tahmoures Yassami – Suppleant
Lasse Flygare – Suppleant

Malmö mot Diskriminerings valberedning består
av följande förtroendevalda:
Jelica Ugricic – Sammankallande
Maria Pålsson
Robabeh Taeri
Malmö mot Diskriminerings revisorer består av
följande förtroendevalda:
Rolf Hansson – Revisor
Margaretha Persson – Revisor
Kristina Linde – Revisorssuppleant

Malmö mot Diskriminerings personal består i
december 2016 av följande anställda:
Ana Marega – Processledare
Bobby Moreau Raquin – Administrativ koordinator
Disa Nordling – Projektjurist
Jay Seipel – Utbildningsansvarig
Johan Ekblad – Verksamhetschef
Johanna Ingemarsson – Jurist
Karin Henrikz – Biträdande verksamhetschef
och jurist
Sara Duarte – Projektledare
Selma Gušić - Processledare
Susanna Sundelin – Juristassistent

Malmö mot Diskriminering har under 2016 genomfört följande interna möten:
Årsmötet 13 april
12 stycken styrelsemöten
6 stycken VU-möten
Två verksamhetskonferenser
Två Nätverksträffar för MmD:s medlemsföreningar
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”

Det är med otrolig stolthet vi stänger
igen boken och lägger 2016 till handlingarna.

Malmö mot Diskriminering

