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“

”Vi behövs. Varje dag skapar
vi förändring, tillsammans.
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Ett stort varmt och innerligt tack
till alla Er som arbetar tillsammans
med oss - mot diskriminering
Att alla människor ska skyddas mot diskriminering är en
grundläggande mänsklig rättighet.
Principen om icke diskriminering är en av de mest centrala utgångspunkterna i Förenta nationernas allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.
Ändå bryts denna fundamentala rättighetsprincip både
stundligen och dagligen, genom såväl oerhörda övergrepp likt etniska rensningar, men även genom exkluderande förhållningssätt eller yttranden i allas vår vardag.
Människor behandlas olika, människor diskrimineras.
Detta trots att alla människors lika värde och värdighet är
en av demokratins fundament. Att bli diskriminerad
innebär att bli missgynnad i jämförelse med annan person i liknande situation.
Diskriminering kan förstås som en av flera sociala
handlingar som upprätthåller en viss typ av samhällig
maktstruktur och som missgynnar en särskild grupp.
Diskriminering kan naturligtvis ha många olika bottnar,
men en ovillkorad faktor som inte går att komma ifrån,
när diskriminering beaktas, handlar om normer.
		
Det handlar om att tillhöra eller inte tillhöra, att bli eller
inte bli ifrågasatt, att passera eller inte passera, att premieras eller att exkluderas, i relation till rådande normer.
Att synliggöra just sitt eget förhållande till rådande
normer blir oftast tydligt först när en norm brutits.
Diskriminering kan naturligtvis också drabba personer
utifrån fördomar om individer eller grupper. Diskriminering kan vara medvetet eller också bero på bristande
kunskap eller intresse om gällande rutiner, regler eller
lagar.
Diskriminering kan ske “i all välmening”, med en god
ansats och diskriminering kan även ske över och genom
individer och grupper som själva blir diskriminerade.

Conny Pettersson, Ordförande

Diskriminering är således inte helt okomplicerat att
arbeta med. Frågor om diskriminering väcker känslor
och kan provocera. Diskriminering är stort och komplext
och samtidigt så fundamentalt grundläggande för våra
mänskliga rättigheter att utan förbudet mot diskriminering kan det vara svårt att tillgodogöra sig andra rättigheter. Det är viktigt att komma ihåg. Så kraftfullt är förbudet
mot diskriminering.
Att positionera förbudet mot diskriminering utifrån
våra mänskliga rättigheter synliggör också tyngden i de
uppdrag som utgör grunden för Malmö mot Diskriminerings arbete. I en värld fri från diskriminering hade
Malmö mot Diskriminering inte funnits. Men sådan är
inte verkligheten, än.
Malmö mot Diskriminering (MmD) startade sin
verksamhet operativt i augusti 2011 och har 2012 genomfört sitt första hela verksamhetsår. Tiden har gått fort.
2012 har generellt sett varit ett oerhört arbetsintensivt
år. Malmö mot Diskriminering har sedan uppstarten
mött ett mycket stort behov i det dagliga arbetet. Både
vad gäller mottagande av anmälningar och olika former
av stödinsatser, samt andra former av samarbeten och
kontakter.
Vi ser att vi fyller ett mycket stort tomrum och därför är
vi oerhört tacksamma och stolta för den verksamhet vi
nu bygger tillsammans. Vi behövs. Varje dag skapar
vi förändring, tillsammans.
Den resa som Malmö mot Diskriminering nu påbörjat är
inte möjlig utan våra medlemmar. Tillsammans arbetar
vi vidare mot diskriminering och för allas lika värde och
rätt. Varje dag. Så stort och innerligt tack till alla Er som
arbetar tillsammans med oss – mot diskriminering. Nu
kavlar vi upp ärmarna och fortsätter arbeta strategiskt
och praktiskt för en bättre värld fri från diskriminering
2013.

Filippa Swanstein, Verksamhetschef
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2012
2012 har varit ett arbetsintensivt och händelserikt år för Malmö
mot Diskriminering. Det är under 2012 som föreningen haft sitt
första hela verksamhetsår med såväl förtroendevalda, som anställda, kontor och operativ verksamhet igång. Malmö mot
Diskriminering har gått från ett ambitiöst embryo till en dynamisk
byrå, med höga ambitioner och stora förväntningar på framtiden.
Tillsammans med våra medlemsföreningar och övriga samverkanspartner har Malmö mot Diskriminering under 2012 arbetat
för att skapa en stabil organisation, bygga mänskliga rättigheters
nätverk och påbörjat samverkansprojekt. Detta för att skapa goda
förutsättningar för Malmö mot Diskriminering att utgöra en
professionell och långsiktig aktör i arbetet mot diskriminering och
för allas lika värde, värdighet och rätt.
På följande sidor kan du läsa mer om vår verksamhet och vad
Malmö mot Diskriminering gjort under 2012.
Information om Malmö mot Diskriminerings interna organisation
2012 återfinns som bilaga, längst bak i denna rapport.

Medlemsorganisationer
Malmö mot Diskriminerings struktur bygger på att organisationer
och föreningar inom den ideella sektorn i Malmö blir medlemmar
hos oss. Malmö mot Diskriminering utgör således föreningarnas
organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö.
I dagsläget består Malmö mot Diskriminering av 27 olika föreningar. Det innebär att vi har blivit 10 föreningar fler sedan hösten
2011. I Malmö mot Diskriminerings styrelse och valberedning är
10 av föreningarna representerade.
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Varför valde Er förening att bli medlem i
Malmö mot Diskriminering?

Tinahåkan Jönsson, Ordförande Transföreningen FPES
- Transföreningen FPES är en förening som
representerar en grupp människor som ofta
känner sig vid sidan av och utanför den
gemenskap som förbinder de flesta människor i Sverige. Därför anser FPES det viktigt
att stödja en förening som per definition
motverkar utanförskap och diskriminering,
oavsett varifrån det kommer och mot vilka
det riktar sig.

Jan-Olov Kindvall, Avdelningschef & Fotbollsutveckling Malmö FF
- För Malmö FF var det en självklarhet att bli
medlem i MmD. Vi är en aktör som genom
vår verksamhet engagerar oss djupt i frågor
av liknande art och inriktning. Såklart ser vi
ett samarbete med MmD som ytterligare en
möjlighet för oss att tillsammans verka för ett
ännu bättre Malmö

Iren Horvatne, Malmö Romska IdéCenter
- Vi blev medlemmar i MmD för vi ville visa
i föreningen att vi som romer vill inte bli
diskriminerade. Vi ville veta våra rättigheter
för att kunna informera andra romer och våra
medlemmar. Vi ville även visa att det finns
någonstans att man kan vända sig när man
behöver hjälp. Vi som romer går genom dagliga diskrimineringar i samhället, det är inte
lätt att man ska bli rom idag. Våra ungdomar
berättar inte att de är romer, de är fortfarande
rädda för fördomar, mobbning och trakasserier. Med Er förening hoppas vi att vi kan stärka
dessa ungdomars självkänsla och identitet
som romer.

Terése Bergsten, kommunikatör för Rädda
Barnen, region syd inom Sverigeprogrammet
- Allt Rädda Barnens arbete har sin utgångspunkt i Barnkonventionen. I Sverige och i
världen bedriver vi idag verksamheter där
vi själva eller i samarbete med andra förbättrar utsatta barns levnadsvillkor och göra
deras röster hörda. I Malmö ser vi möjligheter
genom att tillsammans med MmD arbeta mot
alla former av diskriminering.
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www.malmomotdiskriminering.se
Malmö mot Diskriminering har under 2012 arbetat aktivt med att tillgängliggöra vår verksamhet. Detta har bl.a. inneburit att vi arbetat om vår hemsida i
samarbete med IT konsulten Hampus Persson, som både har ideella föreningar
och mänskliga rättigheter som sin specialitet. Det är genom hemsidan eller
Facebook som enskilda personer till stor del får sin första kontakt med Malmö
mot Diskriminering.
Därför är det mycket viktigt att dessa kanaler är tillgängliga och aktuella. Under
2012 har exempelvis hemsidan gjorts om för att öka användarvänligheten, löptexten har författats om till enkel svenska, tydligare ämnesflikar har skapats för
att underlätta navigeringen på hemsidan och ett arbete med att översätta delar
av hemsidan till andra språk än svenska har påbörjats. Arbetet med att tillgängliggöra hemsidan kommer att fortsätta under 2013. 		

Hösten 2011 Hösten 2012

173

460

500

1300

Ovan ses vår ökning både inom sociala medier och på vår hemsida. På ett år
ökade “gilla” på vår Facebook-sida med 166 % och antalet unika besökare på
vår hemsida med 160 %.
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Stora projekt 2012
Malmö mot Diskriminering har under 2012 påbörjat en rad stora
samverkansprojekt i arbetet mot diskriminering. 2012 utgör pilotår
för en del av projekten, men ansatsen är att samtliga projekt ska
fortgå löpande framöver. Följande stora projekt har vi startat upp
eller anslutit oss till under 2012.
FN dagen mot rasism den 21 mars har sedan ett antal år tillbaka
uppmärksammats av Malmö stad tillsammans med en rad samverkanspartner så som bl.a. Malmö högskola och Länsstyrelsen. I samband med att Malmö mot Diskriminering startade sin verksamhet
inkluderades vi i arbetsgruppen. Den 21 mars 2012 genomfördes
FN dagen mot rasism med en heldag på Malmö högskola med
föreläsare och seminarium. Arbetet inför den 21 mars 2013 är redan
i full gång och temat för 2013 handlar om likhet inför lagen.
Under 2012 har Malmö mot Diskriminering tillsammans med
Malmö stad, Malmö högskola och ABF Malmö påbörjat ett samarbete om att löpande framöver anordnat öppna och kostnadsfria
seminarium för allmänheten utifrån olika perspektiv på diskriminering. Vid varje seminarium tillkommer extra samverkanspartner
utifrån det enskilda seminariets område.

Under 2012 har följande seminarier
arrangerats:
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
ӹӹ
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IDAHOT
Inkluderande kommunikation
Afrosvenskars situation i Malmö
Diskriminering på bostadsmarknaden
Tillgänglighet
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Malmö mot Diskriminering har tillsammans med Malmö stad inlett
ett utbildningssamarbete utifrån Malmö stads Handlingsplan
mot Diskriminering. Malmö stads chefer och ledare, cirka 1200
personer, ska genomgå en juridisk utbildning i Diskrimineringslagen (2008:567) utifrån ett arbetsplats fokus och ansatsen om att
skapa en arbetsplats för alla.

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

Etnicitet/Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Kön
Sexualitet
Könsidentitet eller uttryck samt ålder
Mänskliga rättigheter och EU-rätt

Vid varje utbildningstillfälle erbjuds 60 platser. Var sjätte vecka med
start i oktober 2012 kommer utbildningar i ett nytt block att
genomföras och vid varje utbildningstillfälle erbjuds tre olika
tillfällen att gå, måndag, onsdag eller fredag. Blocken löper på efter
varandra och strukturen erbjuder varje enskild chef eller ledare att
själv bygga sitt eget utbildningsschema. När Malmö stads chefer och
ledare gått samtliga sex block är grundutbildingen i Diskriminerings
lagen genomförd. Detta är ett omfattande utbildningssamarbete,
som har en förhoppning om att fortgå i enighet med Handlingsplan
mot diskriminerings mål om att utbilda alla Malmö stads chefer och
ledare i antidiskriminering.
Hösten 2012 har ABF Malmö och Malmö mot Diskriminering
inlett ett samarbete som innebär att vi kan erbjuda våra föreningsmedlemmar och övriga, möjligheten att gå kostnadsfria studiecirklar i mänskliga rättigheter och diskriminering. En studiecirkel i
mänskliga rättigheter och diskriminering innebär tre cirkeltillfällen
om tre timmar per gång. Under hösten 2012 så erbjuds det en cirkel
på onsdagar dagtid och en cirkel tisdagar kvällstid.
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Vår tidslinje över externa aktiviteter
och arrangemang under

2012

29 februari
Föreläsning Lunds
Akademiska
Förening

23 april
Föreläsningar
Folkuniversitetet
24 april
Presentation för
Hannah Rosenthal
25 april
Föreläsning Diversity Index

30 januari
Utbildning
för Malmö
stad

21 mars
Konferens,
FN dagen
mot rasism

23 februari
Föreläsning
Dialogforum
23 januari
Föreläsning
Hyresgästföreningen

3 maj			
Föreläsning Rotary
& Simrishamns
kommun
5 juni
Föreläsning
Malmö stad

30 april
Deltog vid
HSO Malmö
utställning
11-13 april
Samverkan,
DO – Vägar
till rättigheter

27 april
Föreläsningar
Folkuniversitetet

26 april		
Presentation vid
ECCAR konferens
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1 juni
Deltog vid
Gbg:s HBTQ
festival

30 November
MmD firade 1 år

15 maj
Arbetsmarknadsdag Malmö högskola

19, 21 & 23 november
Utbildning Malmö stad

19 augusti
Arrangemang
Fotboll Mot
Rasism

27-30 september
Seminarium och
utställning Bok
och Bibliotek
mässa

12-13 november
Panelsamtal och
utställning under
MR dagarna

31 augusti
Föreläsning
Regnbågsfestivalen

1 & 5 oktober
Utbildning
Malmö stad

30 augusti
Work shop
Projektet
Transit

23 maj
Föreläsning
Emmaus
Björkå

16 maj
Seminarium
IDAHOT

20 November
Queer filmfestival

19 september
Seminarium
om inkluderande kommunikation

9 oktober
Seminarium
om den transatlantiska
slavhandeln

26 september
Föreläsning
PRO Malmö

1 december
Queer filmfestival

15 december
Föreläsning
på Framtidsföreningen

18 december
Föreläsning
Malmö högskola

8 november
Seminarium om
Diskriminering på bostads10 december
marknaden
Seminarium om
tillgänglighet,
dilemman i
26 oktober
vardagen
Queer filmfestival
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Nationella nätverk
Malmö mot Diskriminering ingår i ett nätverk tillsammans med Sveriges 16 andra antidiskrimineringsbyråer. Tillsammans utgör vi Sveriges antidiskrimineringsbyråer (SADB).
Malmö mot Diskriminering ingår inom ramen för SADB även i ett regionalt samarbete med
byråerna i Göteborg, Helsingborg och Kalmar, RegionSyd.
Under 2012 har MmD genom sitt deltagande i RegionSyd eller SADB deltagit eller arrangerat
följande evenemang.

HBTQ festival (Gbg)
SADB deltog med Diskrimineringsombudsmannen (DO)
i ett gemensamt tält. Under
festivalen registrerade 108
000 besök, 370 programpunkter, 200 funktionärer och
10 000 deltagare i regnbågsparaden.
Bok och Bibliotek (Gbg)
RegionSyd deltog under Bok
och biblioteksmässan med
en gemensam monter och
ett gemensamt mini seminarium. Bokmässan hade i år
99,136 besökare.
MR-dagarna (Gbg)
RegionSyd deltog tillsammans med två övriga
antidiskrimineringsbyråer
och Diskrimineringsombudsmannen (DO) med en
gemensam monter och tre
seminarium. MR dagarna
hade över 2500 förköpta
seminarium biljetter. I det
seminarium vi deltog var det
över 180 deltagare.

Sthlm Pride (Stockholm)
SADB deltog med ett
seminarium tillsammans med
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och deltagande
i Paraden som i år sågs av
540,000 personer.
Almedalen (Gotland)
SADB deltog tillsammans
med Diskrimineringsombudsmannen (DO) och
arrangerade två seminarium
på Almedalen. Almedalsarrangörerna räknar att det
närvarade 17,000 personer
under Almedalsveckan.
SADB forummöte (Malmö)
11 av Sveriges 16 byråer
deltog på ett tre dagars
forummöte i Malmö där vi
var värdbyrå för arrangemanget. Under en av dagarna
deltog även representanter
från Arbetsmarknadsdepartementet, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och
Ungdomsstyrelsen.
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MmD har under året även gjort ett avtryck
medialt. I följande sammanhang har MmD
blivit omnämnda.
Sydsvenskan, februari
Annons med titlen “motverka diskriminering genom samverkan”.

Sydsvenskan, september
Rörande seminarium kring inkluderande
kommunikation.

Sydsvenskan, mars
Artikel om Obamas sändebud Hannah
Rosentahls besök.

Skånska Dagbladet, november
Rörande seminarium om bostadsdiskriminering.

Sydnytt SVT, mars
Intervju i samband med domen i IKEAmålet.

Radio RFSL, november
MmD gästar studion för att prata HBTQfrågor och diskriminering.

Efter Arbetet, april
Artikel kring att byråer har mer att göra fast
med mindre resurser.

Skånska Dagbladet, november
MmD och DO:s ombudsman Agneta
Broberg har en gemensam artikel.

90.2 Hz
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Handläggning och statistik över inkomna
ärenden
Ett av Malmö mot Diskriminerings främsta uppdrag är att erbjuda enskild kostnadsfri
juridisk rådgivning till personer som upplever sig blivit diskriminerade på arbetsplatsen,
i skolan, som arbetssökande eller inom något av de andra områden som skyddas enligt
diskrimineringslagen. Fram till 1 november 2012 hade vi mottagit sammanlagt 56 stycken
ärenden under 2012. Av dessa är det endast 6 stycken ärenden, som omgående har lagts ner
från oss. Det innebär att vi har 50 stycken ärenden i år som har haft någon form av koppling
till diskrimineringsgrunderna och handlagts hos Malmö mot Diskriminering.
När det gäller inkomna ärenden så är de inte helt jämt fördelade över året. Vi märker att
det inkommer fler ärenden i början av varje termin dvs. augusti till oktober och februari till
april. Anmälningsfrekvensen går också ner i samband med längre sammanhållna helger,
lov och/eller uppehåll så som sommar och jul. I de sistnämnda fallen blir det en naturlig
nergång i juli respektive slutet av december då byrån håller semesterstängt under dessa
perioder och anmälare hänvisas till DO respektive andra antidiskrimineringsbyråer i regionen.
Nedan följer en sammanställning över hur de inkomna ärenden till Malmö mot Diskriminering fördelat sig utifrån de olika samhällsområdena och diskrimineringsgrunderna.

Samhällsområden
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ärenden
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Diskrimineringsgrunder

Saknar
grund
4%

Multipla grunder
22%
Etnicitet
42%

Ålder
6%

Sexualitet
2%

Religion och annan
trosuppfattning
4%

Kön
8%

Funktion
12%

“

Könsidentitet
0%

“Det innebär att vi har 50
stycken ärenden i år som har
haft någon form av koppling
till diskrimineringsgrunderna
och handlagts hos Malmö mot
Diskriminering.
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Kommentarer och feedback från parter vi mött

Chef/ledare i Malmö stad,
utbildning den 5 oktober 2012

Mycket bra föreläsning.
Lärde mig en massa
intressanta saker. Ni var
roliga och fick detta att
bli intressant. Fortsätt
så!”
Anställd vid Rosengårdsbadet
Malmö stad, föreläsning 5 juni
2012

“Väl balanserat utifrån
våra livserfarenheter.
Mycket hög klass. Stort
tack.
Politiker i social nämnden i
Simrishamn kommun, föreläsning den 3 maj 2012

“Jag uppskattade oerhört mycket de konkreta
exemplen på hur man
upprättar en likabehandlingsplan. Jag tyckte
också att jag fick mycket
bättre förståelse och insyn i diskrimineringslagen. Mycket bra!

“

Mycket duktiga och
engagerade föreläsare.
Bra feedback på diskussionerna, Bra att följa
upp våra egna frågor och
funderingar.”

Ideell aktör inom Lunds Akademiska Förening, föreläsning
29 februari

16

Malmö mot Diskriminering Verksamhetsberättelse 2012

Detta är Malmö mot Diskriminering (MmD)
Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja
mänskliga rättigheter i Malmö, arbetar med att förebygga och motverka diskriminering, främligsfientlighet och rasism.
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades hösten
2010. Malmö mot Diskriminerings struktur bygger på att andra
organisationer och föreningar inom den ideella sektorn eller den sociala ekonomin
i Malmö kan bli medlemmar hos oss.
Malmö mot Diskriminering arbetar med stöd och hjälp till enskilda som upplever
sig blivit utsatta för diskriminering och med opinionsbildande arbete. Malmö mot
Diskriminering kan erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning, medling mellan
parter, ingå förlikningar, hjälpa till att upprätta jämställdhetsplaner/likabehandlingsplaner och ge utbildning i mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Malmö
mot Diskriminering kan också hjälpa till med att göra DO-anmälningar och agera
som ett lokalt stöd under utredningstiden på DO.
Malmö mot Diskriminering är ingen myndighet och går inte under offentlighetsprincipen, all information som kommer till Malmö mot Diskriminering
stannar här om du som anmälare inte vill att vi ska gå ut med informationen.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss!
Malmö mot Diskriminering
Carl Gustafs väg 42
214 21 Malmö
Tfn: 040 – 636 51 40
info@malmomotdiskriminering.se
www.malmomotdiskriminering.se
Facebook Malmö mot Diskriminering
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Bilaga till MmD verksamhetsberättelse 2012
Sammanställning över Malmö mot Diskriminerings interna organisation
Malmö mot Diskriminering – föreningarnas organisation för att främja mänskliga
rättigheter i Malmö består i december 2012 av följande 27 medlemsföreningar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Arbetarnas bildningsförbund Malmö (ABF Malmö)
Astma – och Allergiföreningen i Malmö
FilmCentrum Syd (FC Syd)
Flyktingföreningen
Full Personality Expression Sweden (Transföreningen FPES)
Handelsanställdas förbund avd. 1 (Handels)
Handikappföreningarnas samarbetsorganisation Malmö (HSO Malmö)
Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö (HISO Malmö)
Hassela Helpline
Hyresgästföreningen, Södra Skåne
Industrifacket Metall Sydvästra Skåne (IF Metall)
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF)
Iransk-Svenska Föreningen Malmö (ISF)
Landsorganisationen i Sverige, sektionen i Malmö (LO)
Limhamn Griffins SK – Amerikansk fotboll
Malmö FF (MFF)
Malmö Idrottsföreningars Samarbetsorganisation (MISO)
Malmö Romska Idécenter
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, Skåne (NHR Skåne)
Pensionärernas Riksorganisation, Malmö (PRO Malmö)
Positiva Gruppen Syd (PG Syd)
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, Malmö
(RFSL Malmö)
Rädda Barnen Malmö (Syd)
Röda Korset Malmö
Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA)
STROKE-föreningen Malmö
Yalla trappan, Kvinnokooperativ

Malmö mot Diskriminerings styrelse består av följande förtroendevalda:
Ordförande: Conny Pettersson, ABF Malmö
Vice Ordförande: Linda Attin, MISO
Kassör: Robabeh Taeri, Flyktingföreningen
Ledamot: Anneli Philipson, Hyresgästföreningen
Ledamot: Cecilia Widgren, IKF
Ledamot: Tahmoures Yassami, ISF
Suppleant: Allan Hedlund, HSO Malmö
Suppleant: Ewa Alternäs, PRO Malmö
Ledamot: Camila Kempe avgick den 19/10-12
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Malmö mot Diskriminerings valberedning består av följande förtroendevalda:
Sammankallande: Jelica Ugricic, IKF
Hampus Persson, Limhamn Griffins SK
Fredrik Eklöf, Hassela Helpline
Malmö mot Diskriminerings revisorer består av följande förtroendevalda:
Revisor: Rolf Hansson
Revisor: Kristina Linde
Revisorssuppleant: Margaretha Persson
Revisorssuppleant: Thomas Nerd
Malmö mot Diskriminerings personal består av följande anställda:
Verksamhetschef: Filippa Swanstein
Verksamhetschef har ett övergripande ansvar för verksamheten och dess utveckling. Verksamhetschefen är adjungerad till styrelsen och VU. Tjänsten innebär strategiska såväl som operativa
göromål för att bygga upp, driva och utveckla verksamheten. Tjänsten innebär verksamhetsutveckling, rekrytering, arbetsledning, utbildningar-informationsinsatser och verkställande av
styrelsens beslut. Filippa Swanstein arbetar heltid och har varit i verksamheten sedan starten den
15 augusti 2011.
Jurist och handläggare: Karin Henrikz
Tjänst som jurist och handläggare på MmD har utförandeansvaret för verksamhetens juridiska
områden. Inom ramen för befattning ingår ärendehantering så som uppbyggnad av strukturen
och rutinerna av det juridiska arbetet, kontakt med anmälare, berörda parter, utredning av
ärende, handläggning, dokumentation, arkivering och uppföljning. Karin Henrikz arbetar heltid
och har varit i verksamheten sedan 3 januari 2012.
Administratör: Birgitta Vega Leyton
Administratören har ansvar att stödja kärnverksamheten och byråns anställda administrativt.
Inom ramen för befattning gäller arbetsuppgifter så som registrering, bokningar, arkivering, utvärderingar och övrigt förekommande kontorsuppgifter. Birgitta Vega Leyton arbetar deltid och
har varit i verksamheten sedan 13 augusti 2012.
Malmö mot Diskriminering har under 2012 genomfört följande interna möten:
✓✓ Årsmöte den 15 april 2012
✓✓ Höstmöte den 24 oktober 2012
✓✓ Elva styrelsemöten, varav två av styrelsemötena har inkluderat tre timmar intern kompetensutveckling med för verksamheten angelägna ämnen
✓✓ Åtta VU möten
✓✓ Två verksamhetskonferenser
Malmö mot Diskriminering Verksamhetsberättelse 2012
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I arbetet för att säkerställa att malmöbor
inte utsätts för diskriminering är Malmö
mot Diskriminering (MmD) en mycket
viktig aktör. Både genom den omfattande
kunskap man besitter som kommer Malmö
stad till del genom tex vårt samarbete kring
chefutbildningar och för att MmD har blivit
en plats dit den malmöbo som utsätts för
diskriminering kan vända sig för att få professionell hjälp och ett gott bemötande.”

Ett stort Tack till Andreas ”Andy” Ekman, vår IT volontär, som
hjälpt oss med att designa och utforma vår verksamhetsberättelse.

Malmö mot Diskriminering
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Grafisk formgivning: Andreas Ekman tel: 0733 - 94 23 75 mail: andy_ekman_inc@hotmail.com

Hanna Thomé (v), ansvarigt kommunalråd i Malmö stad för
antidiskrimineringsfrågorna

