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Verksamhetschefen har ordet

I din hand håller du något som jag sätter väldigt stort värde på, Malmö mot Diskriminerings verksam-
hetsberättelse för 2018. Att i en verksamhetsberättelse sätta ord på ett helt verksamhetsår är inte det 
lättaste och det ska det inte heller vara, men det är med stolthet vi lägger ytterligare ett år till hand-
lingarna.

2018 var på det stora hela ett mycket framgångsrikt år för Malmö mot Diskriminering och under året 
har vi fortsatt bedriva en professionell verksamhet med hög kvalitet. Vi har, efter mycket letande, 
till slut flyttat hela verksamheten till en ny och ändamålsenlig lokal. Vi har också under året fortsatt 
utveckla vårt processledande arbete, vårt arbete med barn och unga och deras utsatthet för diskrimi-
nering, och arbetet med frågan om diskriminering på bostadsmarknaden.

Att flytta hela verksamheten till en ny lokal har varit både otroligt glädjande och nödvändigt för 
verksamheten. I dag har vi en lokal som fungerar både för oss som arbetar i verksamheten och för de 
människor som vi möter. Det har också varit en utmaning, inte bara det rent fysiska i att flytta, utan 
också i omställningen till nya dagliga rutiner och i att skapa nya strukturer för vårt kontor och vår 
arbetsmiljö. Men idag, ett år efter flytten, kan vi konstatera att vår nya lokal är riktigt bra för verksam-
heten.

Under 2018 har vi fortsatt samla och bygga vår verksamhet med hållbara strukturer. Vi har imple-
menterat det nya juridiska ramverket som syftar till just en hållbar ordning för den juridiska verksam-
heten. Vi har intensifierat kontakterna mellan styrelsen och personalen för att bättre nyttja varandra 
och varandras kompetenser.
Vi blir ständigt påminda om behovet av vår verksamhet. Vi ser det tydligt när vi blickar ut mot samhäl-
let runt omkring oss och tyvärr lever vi i dag i en tid när diskriminering finns som en tydlig bestånds-
del inom alla delar av vårt samhälle. Både som isolerade händelser och som starka strukturer. Vi lever 
också i en tid där de starka antidemokratiska krafterna växer och genom sin retorik och sin politik 
varje dag kränker människors mänskliga rättigheter. Vårt arbete behövs mer än någonsin.

Jag har länge sagt att vi måste vara många som arbetar mot diskriminering, för mänskliga rättighe-
ter och för ett samhälle uppbyggt på demokratiska principer. Vi måste vara många på lokal, regional 
och nationell nivå som varje dag står upp för de mänskliga rättigheterna och skyddar de individer 
som utsätts. Malmö mot Diskriminering är en av de organisationer som varje dag står på den utsatta 
människans sida. Vi ingår i ett brett nätverk av aktörer som tillsammans står fast för alls lika värde och 
värdighet. Det gör mig återigen stolt.

De mänskliga rättigheterna är och ska vara en del av alla människors vardag. Men vi kan aldrig ta 
dem för givna. På samma sätt kan vi inte ta de grundläggande demokratiska principerna för givna. 
Gör vi det så riskerar det samhälle som vi byggt upp och de demokratiska grundstenar som det vilar 
på att raseras. Vi måste kämpa för vårt samhälle, för demokratin, för de mänskliga rättigheterna och 
mot diskriminering. Så låt oss kämpa tillsammans!

Verksamhetschef, Malmö Mot Diskriminering

Häslningar
Johan Ekblad
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Malmö mot Diskriminering och dess      
medlemmar
Malmö mot Diskriminering är en paraplyorganisation som ska vara en tydlig 
resurs för sina medlemsföreningar i frågor om mänskliga rättigheter och antidis-
krimineringsarbete.  Malmö mot Diskriminering samverkar konstant med sina 
medlemsorganisationer. Målet är att skapa ett nätverk som arbetar för mänskli-
ga rättigheter och mot diskriminering i Malmö och sydöstra Skåne. Under 2018 
har Malmö mot Diskriminering därför fortsatt med att fördjupa sina nätverk och 
kontakter med medlemsorganisationer och förstärka sina strategier för ett aktivt 
medlemsarbete. 

med organisationer som kan vara aktiva i att 
sprida kunskap om Malmö mot Diskriminerings 
arbete mot diskriminering. Även organisationer 
som representerar grupper som har en stor risk 
för att bli diskriminerade ska prioriteras. Denna 
satsningen ska vara vägledande för Malmö mot 
Diskriminerings medlemsarbete under 2019. 

Den 4 maj 2018 hade Malmö mot Diskrimine-
ring invigningsfest i sin nya lokal och bjöd in 
alla medlemsorganisationer för att vara med 
och fira flytten. Den nya lokalen har, utöver 
ett mötesrum för ett mindre antal personer, ett 
större konferensrum med plats för ca. 20 perso-
ner, så att medlemsutbildningar nu kan hållas 
i Malmö mot Diskriminerings egen lokal. Detta 
gör genomförandet av utbildningar mycket 
enklare. 

Malmö mot Diskriminering ska framöver öka 
antalet medlemsutbildningar. Alla medlemmar 
ska känna till att de har rätt till en gratis utbild-
ning och att föreningar känner sig välkomna att 
boka en utbildning. Malmö mot Diskriminering 
fortsätter att erbjuda en grundutbildning till 
alla sina medlemsföreningar en gång per år, 
men eftersom den möjligheten sällan utnyttjas 
anordnar Malmö mot Diskriminering sedan i 
höstas en utbildning för ett mindre antal repre-
sentanter från olika medlemsföreningar. 

Malmö mot Diskriminering fortsätter att utöka 
sitt paraply och under 2018 har två nya orga-
nisationer blivit medlemmar. Med en av de två 
organisationer har Malmö mot Diskriminering 
haft ett tidigare samarbete och vi är glada att 
detta ledde till en aktiv ställning och ett engage-
mang i Malmö mot Diskriminering som fören-
ing.

Malmö mot Diskriminerings medlemsorganisa-
tioner är vår resurs för ett bra samverkansarbe-
te. De ger oss möjlighet att sprida information, 
att bedriva ett effektivt opinionsarbete, för erfa-
renhetsutbyte och för att få information genom 
deras kunskap. Malmö mot Diskriminerings 
medlemsarbete är även en av våra resurser för 
att utveckla vår egen verksamhet. Det är där-
för Malmö mot Diskriminering strävar efter ett 
starkt nätverk genom ett aktivt medlemsarbete. 
Nätverket ska alltid bygga på erfarenhetsutbyte, 
dialog och tvärsektoriell samverkan.

Under 2018 har Malmö mot Diskriminerings 
styrelse fattat beslut om en ny medlemsstrategi. 
Målet med medlemsstrategin är att skapa ett 
strukturerat arbete för att nå ut till organisa-
tioner som arbetar med diskrimineringsfrågor 
inom vårt upptagningsområde. Malmö mot 
Diskriminering arbetar för att förbättra sina 
samarbeten med föreningar utanför Malmö och 
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gäller juridiska frågor om diskriminering. Under 
2018 har vi haft ett flertal anmälningar genom 
en av våra medlemsorganisationer och vi har 
haft intensiva juridiska samarbeten med med-
lemsföreningar angående ärenden. Malmö mot 
Diskriminering ser sådana kontakter och sam-
verkananden som en viktig del av vårt nätverks-
arbete, men även som ett bekräftat förtroende 
– något som vi är särskilt glada och stolta över. 

Hösten 2018 var Malmö mot Diskriminering 
del i utvärderingsprocessen rörande projek-
tet KC Malmö, och från att vara medskapare i 
ESF-projektet blev Malmö mot Diskriminering 
en partner för Stiftelsen Malmö Ideella Kompe-
tenscenter. Därmed fortsätter vårt samarbete, 
t.ex. i form av gemensamma utbildningar. 

Även i samarbetsprojektet Malmöandan, mellan 
Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö, 
har Malmö mot Diskriminering varit aktiva. 

Medlemsutbildningar är inte enbart tillfällen för 
oss att sprida kunskap om antidiskriminering, 
diskrimineringslagstiftningen, normkritik och 
mänskliga rättigheter. De utför också en möj-
lighet att informera om vår organisation och 
vårt arbete, och att fördjupa kontakten mellan 
Malmö mot Diskriminering och våra medlem-
mar. Detta bidrar till att bygga ut vårt befintliga 
nätverk mot diskriminering. 

Under 2018 har Malmö mot Diskriminering 
genomfört femton utbildningar för och tillsam-
mans med medlemsorganisationer. Föreningar 
har bokat utbildningar för att få grundläggande 
kunskaper om diskrimineringslagen, normer 
och antidiskriminering – alternativt uppdatera 
och utöka dessa kunskaper. 

Med några medlemsorganisationer har vi byggt 
upp ett långvarigt och väletablerat samarbete 
kring utbildningar, som vi är glada och stolta 
över. Genom två av Malmö mot Diskriminerings 
medlemmar, som är lokala avdelningar av riks-
förbund, fick vi även möjlighet att hålla utbild-
ningar på andra regionalavdelningar, respektive 
på nationell nivå. 
Malmö mot Diskriminering är glada över att 
våra medlemmar ser oss som en resurs när det 

”

”

MISO är en stolt medlemsförening 
och är glada att vi kan stödja Mal-
mö mot Diskriminering med bokfö-
ring och HR-service.

Malmö mot Diskriminering gör stor skillnad i det förebyggande arbetet 
mot diskriminering och är en viktig aktör i att upplysa personer om de-
ras rättigheter. Malmö mot Diskriminering är en viktig organisation för 
civilsamhället och föreningslivet vad gäller kunskapsspridning om rät-
tigheter och skyldigheter.

MISO är medlem i Malmö mot Diskriminering 
sedan 2011

Agneta Khan, Hassela Helpline/Solidaritet. 
Medlemmar sedan 2012
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Projektet Diskriminering mot Barn och 
Unga (DiBU)
Under våren 2018 gick projektet DiBU in i sitt tredje och sista projektår. För pro-
jektet har detta inneburit dels ett fokus inåt; vad är våra lärdomar och erfaren-
heter av projektet hittills? Dels ett fokus utåt; hur sprider vi dessa lärdomar 
vidare så att de blir till nytta för fler? Det har rört sig om både interna processer 
om hur projektets kunskaper och perspektiv ska förankras i Malmö mot Diskri-
minering ordinarie verksamhet, och om hur vi genom utbildning, nätverk och 
samarbeten kan sprida DiBU:s kunskaper vidare till andra aktörer. DiBU:s egna 
böcker som riktar sig direkt till barn och unga har blivit färdiga för spridning, 
liksom verktygsboken PraLin som riktar sig till skolpersonal och har arbetats 
fram tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån Uppsala.

de avvägningar som en handläggare kan behö-
va göra, med hänsyn till de intressen som ofta 
står på spel i ärenden som rör barn och unga. 
Dokumentet redovisar de olika metoder och 
tillvägagångssätt som prövats inom projektet för 
att hjälpa enskilda barn och unga till upprättel-
se, och diskuterar nackdelar och fördelar med 
dessa.

På DiBU:s seminarium i Almedalen pratade 
Disa om den juridiska processen som verktyg 
för att säkerställa barns rätt. Disa och Hillevi 
har också föreläst för andra ADB:er på konfe-
rensen Process i diskriminering, som anord-
nades av Diskrimineringsbyrån Gävleborg och 
Rättighetscentrum Dalarna i Gävle i september 
2018. Då presenterades Manualen och Särskilda 
avvägningar och delades ut till alla deltagare.

DiBU har för Malmö mot Diskriminerings räk-
ning skrivit ett remissvar på regeringens utkast 
till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskrimine-
ring i skolan. I remissvaret betonar vi bl.a. att 
elever i skolan bör ges lika stora möjligheter 
som vuxna i arbetslivet att agera när ansvariga 
inte lever upp till diskrimineringslagens krav 
på att förebygga diskriminering och främja lika 
rättigheter och möjligheter.

Juridisk verksamhet
Under året har Malmö mot Diskriminering haft 
en del förändringar i personalstyrkan när vika-
riat avslutats och föräldralediga kommit tillbaka 
till sina tjänster. Sedan mars respektive septem-
ber jobbar Disa Nordling och Hillevi Brandt med 
DiBU:s juridiska verksamhet. 

Juristerna har under året fortsatt med rådgiv-
ning och stöd till enskilda, liksom utredning och 
handläggning av diskrimineringsärenden. För 
att knyta ihop säcken och samla våra kunskaper 
och erfarenheter av handläggningen av barnä-
renden har två särskilda dokument upprättats. 
Båda dokumenten ska kunna användas internt 
av Malmö mot Diskriminering och externt av 
jurister och andra som handlägger barnärenden 
på antidiskrimineringsbyråer (ADB:er) eller 
liknande. Det första dokumentet, Manual för 
bemötande av barn i samband med ärende-
handläggning har arbetats fram med hjälp från 
Rädda Barnen, BRIS och ADB:erna, och bygger 
på situationer och erfarenheter i vår handlägg-
ning av barnärenden. Manualen innehåller bl.a. 
en checklista som kan stämmas av vid möten 
med barn för att se till att barnet får ett gott 
bemötande och möjlighet att komma till tals. 
Det andra dokumentet, Särskilda avvägningar 
vid handläggningen av barnärenden, samlar 
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gällde bristande tillgänglighet i skolan för ett 
barn med funktionsnedsättning. Det andra fallet 
rörde trakasserier och sexuella trakasserier i 
skolan.

Två ärenden som utretts inom DiBU har under 
hösten 2018 stämts in i domstol. Det första rör 
diskriminering som har samband med könsi-
dentitet och är ett fall som har väckt stor upp-
märksamhet i media. Det andra rör bristande 
tillgänglighet i skolan för barn med funktions-
nedsättning, vilket har varit en vanligt förekom-
mande problematik i anmälningar till DiBU. 
En positiv utveckling är att sen Malmö mot 
Diskriminering och DiBU som första antidiskri-
mineringsbyrå började att driva barnärenden i 
domstol har andra ADB:er följt efter. Under året 
stämde Göteborgs rättighetscenter in sitt första 
barnärende i domstol, och Disa har agerat boll-
plank och stöd under hela processen. Två andra 
ADB:er är också på gång och kommer troligen 
att stämma in två ärenden som rör diskrimine-
ring av barn och unga under 2019. 

Ärendehandläggningen
Eftersom projektet befinner sig i sitt sista år har 
vi inte tagit in nya ärenden för utredning sedan 
sommaren 2018. Nya ärenden har hänvisats till 
Malmö mot Diskriminerings ordinarie juridiska 
verksamhet. Rådgivning och stöd har dock getts 
som vanligt under hela året, liksom hjälp i form 
av mindre utredningar och korta insatser. Vi 
har under 2018 kunnat se en ökning i antalet 
rådgivnings¬ärenden jämfört med tidigare år 
i projektet. Under 2018 handlades 28 rådgivn-
ingsärenden inom projektet, vilket är att jäm-
föra med 55 rådgivningsärenden totalt sedan 
projektets start.

Utöver dessa rådgivningsärenden där enskilda 
har tagit kontakt har projektets jurister även 
agerat bollplank och gett råd och stöd till andra 
organisationer och ADB:er i ärenden som rör 
barn. Flera av dessa kontakter har inneburit 
återkommande rådgivning under året. Under 
2018 har det rört sig om 9 sådana enskilda 
ärenden/processer där DiBU gett råd och stöd 
(totalt sen projektstart; 12 ärenden).

Under 2018 har 10 ärenden avslutats efter 
handläggning. Två av dessa ledde till förlikning, 
där motparten gick med på att betala ersättning 
till barnet som ärendet gällde. Det första fallet 
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Tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån 
Uppsala (ADU), har DiBU också tagit fram en ny 
och reviderad upplaga av Verktygsboken PraLin: 
praktiskt arbete med lika rättigheter i skolan. 
PraLin riktar sig till skolpersonal och alla som 
arbetar med barn och ungas rättigheter inom 
utbildningsområdet.  

Tack vare våra kollegor i Malmö mot Diskrimi-
nerings processledande verktyg, kommer samt-
liga tre böcker att bli översatta till engelska! 
Detta genom ett samarbete mellan Malmö mot 
Diskriminering och Bladins Stiftelse som bevil-
jats medel från Skolverket.

Böcker till barn och unga
I och med projektet DiBU finns nu de allra för-
sta böckerna som förklarar hur diskriminerings-
lagens skydd fungerar direkt till barn och unga.

Kim berättar är boken för barn från omkring 6 
år upp till 10 år. Rätt åt dig! är boken till unga 
från omkring 11 år upp till 18 år. Även äldre 
kan förstås med fördel läsa böckerna och lära 
sig något nytt. Böckerna har ett tydligt barn-
perspektiv och bygger på barn och ungas egna 
erfarenheter av orättvisor och diskriminering, 
som DiBU har fått ta del av under projektets 
lopp. Till böckerna finns också varsin utbild-
nings¬guide för pedagoger. Rätt åt dig! har 
dessutom en digital presentation och två fil-
mer för utbildningssammanhang. Böckerna 
liksom allt tillhörande pedagogiskt material är 
kostnadsfria för skolor, fritidsgårdar och andra 
ideella föreningar.
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nätverk för föreningslivet som heter Barnets 
rättigheter i Skåne. Syftet med detta nätverk är 
att öka samverkan mellan föreningar i Skåne för 
att främja barnets rättigheter. Nätverket höll en 
stor sammankomst under 2018 och flera mindre 
möten i arbetsgruppen som består av Malmö 
mot Diskriminering, Rädda Barnen region syd, 
Skåneidrotten, Tjejer i förening och Sveriges 
ungdomsråd. 

Samverkan
DiBU var under 2018 på Barnrättsdagarna 
i Örebro, i Almedalen och på MR-dagarna i 
Stockholm. I Almedalen arrangerade vi ett semi-
narium tillsammans med Stiftelsen Make Equal 
och ADU. Under MR-dagarna höll vi ett semina-
rium tillsammans med ADU om Verktygsboken 
PraLin. Vid samtliga tillfällen knöt vi kontakter 
som har gett ett mervärde till projektet när vi 
har följt upp dem.

Som ett resultat av projektet DiBU finns nu två 
nya barnrättsnätverk. Det ena är ett rikstäckan-
de nätverk för ADB:er som under 2018 träffa-
des vid två tillfällen för att dela kunskap och 
erfarenheter i handläggningen av ärenden som 
rör diskriminering mot barn. Det är glädjande 
nog beslutat att ADB-nätverket ska bestå och 
fortsätta att träffas även när DiBU-projektet har 
avslutats. Det andra nätverket är ett regionalt 
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Diskriminering på bostadsmarknaden

Året 2018 har varit händelserikt för bostadsprojektet. Under året har 
vår projektledare föreläst runt om i landet, från norr på Bostadsvrå-
let, ett årligt bostadspolitiskt forum som i år höll till i Umeå, till söder 
och Hyresgästföreningens jurister i Helsingborg.

ringsombudsmannen, Göteborgs rättighetscen-
ter mot diskriminering, Hyresgästföreningen, 
Malmö universitet samt flera av kommunerna i 
vårt upptagningsområde.

Under året har det viktiga arbetet med indi-
vidärenden kopplade till bostadsmarknaden 
fortgått. Sammanlagt har 23 ärenden inkommit. 
Majoriteten har utgjorts av rådgivningsärenden 
som inte lett till närmare utredning, och i ett 
par fall har mindre åtgärder vidtagits. I ett av 
ärendena är stämning i tingsrätt planerad att 
ske under 2019. I december hölls huvudför-
handling i Malmö tingsrätt i ett mål som rörde 
direkt diskriminering med koppling till diskri-
mineringsgrunden funktionsnedsättning. Det är 
första gången ett mål om direkt diskriminering 
och funktionsnedsättning prövas i förhållande 
till samhällsområde bostadsmarknaden. Malmö 
mot Diskriminering förlorade men har överkla-
gat till hovrätten och hoppas få prövningstill-
stånd under våren.  

Målsättningen är att under 2019 arbeta mer 
uppsökande gentemot målgrupper vi bedömer 
befinner sig i riskzonen för att utsättas för bo-
stadsdiskriminering. Vi vet också hur viktigt det 
informationsspridande arbetet för rättighetsbä-
rare är, och ser det som en prioritering inför det 
kommande året. Planerna är många och vi ser 
fram emot att kunna få omsätta erfarenheterna 
från förstudien i praktiken. En målsättning är 
att starta en forskningscirkel med fokus på hur 
ett förebyggande arbete mot bostadsdiskrimine-
ring kan bedrivas, och att titta på hur transpa-
renta och diskrimineringsfria uthyrningskriterier 
kan tas fram i samarbete med hyresvärdar. 

I juli besökte bostadsprojektet Almedalen och 
deltog i många spännande seminarier. I juli 
publicerade vi också, tillsammans med flera 
forskare på området, ett inlägg på DN-debatt 
med titeln Begränsa hyresvärdarnas rätt att väl-
ja hyresgäster, där vi förespråkar att socioekono-
misk ställning införs som diskrimineringsgrund 
och att lagstiftning införs om att hyreslägen-
heter ska fördelas efter kötid och att processen 
ska vara transparent. Artikeln följdes upp med 
replik från Fastighetsägarna och SABO, samt 
med en intervju i ETC. 

Under året har mycket fokus lagts på att skapa 
en plan för ett långsiktigt förankrat bostads-
projekt. Mellan oktober och januari har där-
för Malmö mot Diskriminerings bostadsjurist, 
tillsammans med det processledande verktyget 
och vår mest nytillkomna medarbetare Melinda 
Sjunnesson, arbetat på en förstudie med fokus 
på bostadsdiskriminering som segregationsska-
pande mekanism. Förstudien har gjorts utifrån 
Delegationen mot segregations (DELMOS) 
satsning gentemot civilsamhället. Arbetet har 
sammanställt erfarenheterna från Malmö mot 
Diskriminerings arbete med frågan sedan 2013, 
men också breddat vår kunskap. Underlaget ska 
ligga till grund för långsiktiga projektansökning-
ar för att kunna förankra Malmö mot Diskrimi-
nerings arbete på bostadsmarknaden lång tid 
framöver.

Malmö mot Diskriminering har också samverkat 
med en rad olika aktörer i syfte att hitta lång-
siktiga samverkansmöjligheter och för att utbyta 
erfarenheter. Under året har vi regelbundet träf-
fat representanter från bland annat Diskrimine-
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Den processledande verksamheten

Under 2018 har Malmö mot Diskriminering fortsatt att bedriva sin processle-
dande verksamhet med stöd av Malmö stad. Verksamheten tar sin utgångs-
punkt i kapitel 3 i diskrimineringslagen (2008:567), som påbjuder ett aktivt 
åtgärdsarbete mot diskriminering inom samhällsområdena utbildning och 
arbetsliv. Syftet med verksamheten är att erbjuda processtöd och handledning 
till verksamheter som kommer malmöborna till gagn. Verksamheten syftar 
också till att ta fram nya metoder för arbetet med aktiva åtgärder och skapa en 
fördjupad förståelse av lagens innebörd.

har deltagare, följeforskaren och Malmömot 
Diskriminerings processledare författat texter 
till en handbok i det aktiva åtgärdsarbetet i 
arbetslivet. Denna kommer att lanseras under 
våren 2019.

Arbetet med forskningscirkeln var mycket in-
tressant och givande och har betytt mycket som 
grund för oss i vår processledning och handled-
ning av arbetsplatser. Vi vill passa på att tacka 
deltagarna för deras helhjärtade engagemang, 
gedigna arbeten och ärliga och genuina samtal 
under resans gång. 

Processer
Malmö mot Diskriminering har under året lett 
kortare och en längre process.

ABF Drevet: Drevet är ett projekt som syftar 
till att underlätta för ensamkommande ungdo-
mar i Malmö att erhålla kunskaper som ökar 
möjligheten till sysselsättning och försörjning. 
Vi deltog i projektet redan 2017, genom att 
hjälpa arbetsgruppen att arbeta fram en värde-
grundsstruktur och en värdegrundsförklaring. 
I år återvände vi till verksamheten, genom att 
förankra och revidera värdegrunden i den nya 
grupp som skapats i och med att nya deltagare 
hade startat. Drevet kommer nu att omformas 
från ett projekt till ett kooperativ och vi önskar 
dem allt gott i denna process.

Våra två processledare har under året utvecklat 
och förstärkt verksamheten, bland annat genom 
att ta in konflikthantering och storytelling som 
arbetsmetoder. Forskningsbaserad kunskap har 
tagits fram genom en ettårig forskningscirkel, 
och kommer att spridas genom en handbok. Vi 
har också genomfört en längre processledning 
för en arbetsplats, som inbegripit samtliga fyra 
steg i det aktiva åtgärdsarbetet.

Forskningscirkel
I januari 2017 skärptes lagens krav gällande 
arbetet med aktiva åtgärder avsevärt. Vi såg 
snart en akut efterfrågan på praktiska tillväga-
gångssätt för hur arbetsplatser ska arbeta med 
det främjande och förebyggande antidiskrimi-
neringsarbetet. Vi valde därför 2017 att bilda en 
forskningscirkel där akademin och arbetslivet 
kunde mötas för att utröna hur aktiva åtgärder 
kan förstås i konkreta sammanhang. Hur lagens 
krav och de fyra stegen undersöka, analysera, 
åtgärda och följa upp kunde ”översättas” in i 
varje arbetsplats unika, dagliga verksamhet. 
Arbetsplatser som fanns representerade i forsk-
ningscirkeln var Skanska, Region Skåne, Bygg-
nads Skåne, Malmö universitet och Nils Hol-
gerssongymnasiet i Skurup (som dock lämnade 
cirkeln). Följeforskare var Christina Johnsson 
vid Malmö universitet.

Forskningscirkeln påbörjade sitt arbete i oktober 
2017, och avslutades i juni 2018. Under hösten 
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Strategiskt utvecklingsarbete
Sedan hösten 2016, då Malmö mot Diskrimi-
nerings processledande verktyg skapades, har 
verksamheten fokus varit att undersöka hur 
diskrimineringslagens föreskrifter om aktiva 
åtgärder kan tillämpas för att på ett verknings-
fullt sätt förebygga risker för diskriminering 
inom en verksamhet. Tack vare goda samar-
beten med skolor, arbetsplatser, akademin och 
föreningslivet har vi ackumulerat lärdomar och 
erfarenheter som nu tar oss in i verksamhetens 
nästa utvecklingsfas: från brett undersökande 
till mer riktade insatser. Vi ser framförallt att 
arbetsplatsers behov av handledning och pro-
cesstöd i deras interna likabehandlingsarbete 
förblir högaktuellt, i takt med att kännedomen 
om lagkraven lyckligtvis ökar. Malmö mot 
Diskriminering har därför arbetat strategiskt för 
att även i fortsättningen vara en relevant och 
tillgänglig stödjande funktion till lokala arbets-
givare. Vi har även identifierat ett stort behov av 
att göra lagens föreskrifter om aktiva åtgärder 
direkt meningsfulla för de personer och orga-
nisationer som berörs, genom att arbeta vidare 
för att ”översätta” lagtekniska bestämmelser till 
meningsbärande berättelser och funktioner som 
fler samhällsdeltagare kan känna igen sig i. 

Byggnads Skåne: Malmö mot Diskriminering 
har under året varit en nära del av Byggnads 
Skånes likabehandlingsarbete. Detta genom 
att vara ett stöd i vidareutvecklingen av deras 
likabehandlingsenkät, som processledare för en 
personaldag där enkätens resultat analyserades 
av hela personalgruppen, samt som processleda-
re av den referensgrupp som ledde likabehand-
lingsarbetet vidare tillsammans med ledningen. 
Denna samverkan fortsätter också under hela 
2019.

Glokala folkhögskolan: Här rörde det sig om 
en punktinsats med hela personalgruppen, där 
vi startade igång en process som skolan sedan 
tog vidare. Fokus var på skolans deltagare. För-
sta delen var en kunskapsutjämning om lagen 
och det aktiva åtgärdsarbetet. Den andra delen 
var en workshop där medarbetarna identifie-
rade hinder och risker för diskriminering på 
skolan, samt genererade förslag på åtgärder.

Samverkan med Malmö mot Diskriminerings 
jurister: Processledarna har under året sam-
verkat med våra jurister i ett par ärenden där vi 
och våra anmälare har önskat se ett mer lång-
siktigt, förebyggande antidiskrimineringsarbete 
på den aktuella skolan eller arbetsplatsen. 

Övriga samarbeten: kurser i konflikthantering 
på Kompetenscenter Malmö, samt utbildningar 
och workshops på bland annat Stora Likarätts-
dagarna, Yalla Sofielund, Vänskapsföreningen, 
Handelsanställdas förbund, Malmö Latinskola 
och Byggnadsarbetares riksförbund
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Malmö mot Diskriminerings juridiska arbete

Ett av Malmö mot Diskriminerings grunduppdrag är att ge enskilda 
som utsatts för diskriminering kostnadsfri juridisk rådgivning och 
stöd. Malmö mot Diskriminerings grundverksamhet har två anställda 
jurister som arbetat med dessa delar. Utöver detta har ytterligare 3 
jurister arbetat med rådgivning. Två av dessa kopplade till projektet 
DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) och en kopplad till Malmö 
mot Diskriminerings bostadsprojekt. Dessa har handlagt ärenden 
som rör barn och unga som utsatts för diskriminering respektive 
ärenden som rör bostadsmarknaden.

samtidigt.  Det finns dock ingen begränsning för 
hur många återkommande ärenden som vi kan 
handlägga vilket möjliggjorts genom att anmä-
laren är den drivande i dessa processer.* Därför 
har Malmö mot Diskriminering inte behövt ha 
ett definitivt ärendestopp under 2018, vilket 
vi har behövt ha tidigare år. Vi har dock en kö 
för utredningsärenden och denna kö har under 
2018 blivit full. Genom att arbeta på det här 
sättet så har vi kunnat öka möjligheten för en-
skilda att få uppföljande stöd även i de fall som 
vi inte har möjlighet att utreda själva. 

Under 2018 har 182 personer vänt sig till Mal-
mö mot Diskriminering vilket resulterat i 249 
enskilda rådgivningstillfällen. I dessa ingår både 
rådgivning via möte, via telefon och rådgivning 
via mail. 3 ärenden där Malmö mot Diskrimi-
nering varit part har stämts in i allmän domstol 
och 1 ärende har gått vidare till förvaltningsrätt 
där Malmö mot Diskriminering varit ombud. 
Två av ärendena har gällt funktionsvariation 
och två av ärendena har gällt könsidentitet. 
Dom i förvaltningsprocessen kom 2018. Vi förlo-
rade och kommer inte att överklaga då det nu 

Under 2018 har Malmö mot Diskriminering 
arbetat med det nya system för ärendehand-
läggning som togs fram under slutet av 2017. 
Inom ramen för detta system delas Malmö mot 
Diskriminerings ärenden in i tre kategorier: 
utredningsärenden, rådgivningsärenden och 
återkommande rådgivningsärenden. I den första 
kategorin återfinns ärenden där vi aktivt utreder 
eller driver ärendet framåt. Rådgivningsärenden 
är ärenden där rådgivning ges och därefter av-
slutas ärendet. Återkommande rådgivningsären-
den är ärenden där kontinuerlig rådgivning ges. 
Det kan gälla rådgivning gällande hur personen 
själv kan gå vidare, hjälp med att formulera 
anmälan till andra instanser etc. Det som främst 
skiljer ett återkommande rådgivningsärende 
från ett utredningsärende är att det är anmä-
laren själv och inte Malmö mot Diskriminering 
som ansvarar för kontakten mellan byrån och 
anmälaren och mellan anmälaren och den som 
anmäls. 

Utredningsärenden är de ärenden som upptar 
mest tid för en handläggare. Därför begränsar 
vi hur många utredningsärenden som kan tas in 

* Tillgänglighetsanpassning som innebär att Malmö mot Diskriminering i högre grad är drivande görs alltid om behov av det finns.
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känner till Malmö mot Diskriminering eller vet 
om att den skyddas av diskrimineringslagen så 
kommer den inte heller att anmäla. 
Det vanligast förekommande ärendet hos Mal-
mö mot Diskriminering 2018 var ett ärende som 
rörde diskriminering i arbetslivet kopplat till 
diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. 
Malmö mot Diskriminerings upplevelse är att 
många har kunskap om skyddet mot diskrimi-
nering baserat på funktionsvariation och att det 
också finns en vana av att använda juridiken 
som medel för att nå förändring inom många 
funkisorganisationer. 

Malmö mot Diskriminering försöker följa upp 
olika områden eller frågor där vi tror att vi be-
höver nå ut bättre. Malmö mot Diskriminering 
har under 2018 inte sett en ökning av anmäl-
ningar kopplat till sexuella trakasserier, trots 
det fokus som ämnet fått i media i och med 
#metoo. Endast 6 ärenden har inkommit som 
gällt sexuella trakasserier, jämfört med t.ex. 52 
gällande funktionsvariation. Ett annat område 
där vi fått in ett förvånansvärt litet antal ären-
den är ålder. Detta trots att forskningen tyder 
på en utbredd problematik med åldersdiskrimi-
nering. 4 ärenden gällande ålder inkom 2018. 
Även religion framstår som underrepresenterat 
utifrån den plats frågan tar i samhällsdebatten. 
10 ärende rörande religion inkom 2018. Dock 
utgör etnicitet fortsatt en av de mest anmälda 
grunderna och det är troligt att diskriminering 
och fördomar baserat på religion kan dölja sig i 
flera av dessa anmälningar. Dessa resultat kom-
mer analyseras närmare under 2019. 

har kommit ny lagstiftning på området. I övriga 
ärenden inväntas dom under 2019. Ytterliga-
re två ärenden har förlikts innan de stämdes 
in. Båda dessa har gällt diskriminering inom 
skolan; i det ena fallet bristande tillgänglighet 
och direkt diskriminering kopplat till funktions-
variation, i det andra fallet sexuella trakasserier 
och trakasserier på basis av religion. Vidare har 
ärende anmälts vidare till andra myndigheter 
däribland JK, JO, DO, IVO, Patientnämnden, 
Skolinspektionen, Skolväsendets överklagande-
nämnd och arbetsmiljöverket (AMV). I flertalet 
av dessa fall har kritik riktats från myndigheten 
mot den som anmälts. 

Vilka anmäler till Malmö mot Diskrimi-
nering och varför? 

Malmö mot Diskriminerings juridiska arbete 
utgår från de anmälningar som inkommer till 
byrån. Vi arbetar med alla diskrimineringsgrun-
der som omfattas av diskrimineringslagen, det 
vill säga kön, könsidentitet och könsuttryck, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, funktionsnedsättning och 
ålder. Malmö mot Diskriminering gör inga urval 
kopplade till att någon diskrimineringsgrund 
eller något samhällsområde skulle vara viktigare 
än något annat, utan tar emot alla anmälningar 
på̊ samma sätt. 

Det går inte att dra några slutsatser utifrån 
Malmö mot Diskriminerings statistik om vilka 
grupper i samhället som är mest utsatta eller 
inom vilka samhällsområden som diskrimine-
ring oftast sker. Det som Malmö mot Diskrimi-
nerings statistik kan visa är vilka grupper som 
vår verksamhet når ut till och kanske även i viss 
mån hur kunskaperna om diskrimineringslagens 
skydd ser ut i samhället. Om en person inte 
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Ungefär 11 % av anmälningarna 2018 rörde dis-
kriminering som inte hade samband med någon 
av diskrimineringsgrunderna i lagen. De flesta 
av dessa handlade om diskriminering på grund 
av det som vanligtvis benämns som klass eller 
socioekonomisk bakgrund, dvs diskriminering 
till följd av ekonomi eller utbildningsbakgrund.

Statistik kring våra ärenden 

Utifrån diskrimineringsgrund 
De mest anmälda grunderna under 2018 var 
etnicitet och funktionsnedsättning. 2018 inkom 
52 enskilda ärenden gällande funktionsnedsätt-
ning och 43 enskilda ärende rörande etnicitet. 
Det utgör ca 29 respektive 24 % av de inkomna 
anmälningarna. Ungefär hälften, 48%, av de 
ärenden som rör funktionsnedsättning rör bris-
tande tillgänglighet. 

Sexuella trakasserier är en diskriminerings-
form som saknar koppling till någon särskild 
diskrimineringsgrund. Istället handlar sexuella 
trakasserier om kränkande handlingar av sexu-
ell natur. Sexuella trakasserier redovisas därför 
separat, trots att de inte utgör en av lagens sju 
grunder. Anmälningar rörande sexuella trakas-
serier ligger lågt sett till den uppmärksamhet 
det fått i media. Endast 2,5 % av våra rådgiv-
ningssamtal rör sexuella trakasserier.

Diskrimineringsgrund

0 10 20 30 40 50 60
Ej diskrimineringsgrund

Multipla
Sexuella trackasserier

Ålder
Funktionsnedsättning

Etnicitet
Religion

Sexuell läggning
Könsidentitet

Kön

• Ej Diskrimineringsgrund: 20
• Multipla: 12
• Sexuella trackasserier: 6
• Ålder: 4
• Funktionsnedsättning: 52
• Etnicitet: 43
• Religion: 10
• Sexuell läggning: 2
• Könsidentitet: 6
• Kön: 15
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Samhällsområde
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 Utifrån samhällsområde 
Skyddet i diskrimineringslagen täcker tio sam-
hällsområden. Bland de anmälningar Malmö 
mot Diskriminering har fått in under 2018 är ar-
betslivet det vanligast förekommande samhälls-
området följt av utbildning. Hälso- och sjukvård 
kommer på tredje plats. Den höga andelen ären-
den som rör utbildning är troligtvis ett resultat 
av att projektet DiBU (Diskriminering mot Barn 
och Unga) nu har varit verksamt i tre år. Genom 
att besöka skolor och på̊ andra sätt synas och 
höras bland barn och unga har projektet DiBU 
fått allt större spridning runtom i Skåne. 12 % 
av de ärenden som inkom 2018 föll utanför la-
gens skyddande områden. En majoritet av dessa 
rörde diskriminering i kontakt med polisen. 

• Ej skyddat område: 22
• Offentliga anställningar: 3
• Medlem i vissa organissationer: 2
• Bostad: 20
• Varor & Tjänster: 16
• Socialförsäkringssystemet:  5
• Hälso & sjukvård samt socialtjänst: 25
• Utbildning: 36
• Arbetsmarknadspolitisk verksamhet: 4
• Arbetsliv: 48
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Kommentar
Årets redovisade resultat är starkt påverkat av 
den förändring Malmö mot Diskriminering har 
gjort i sin statistikföring, där varje återkom-
mande rådgivningstillfälle redovisats separat. 
Grunden till detta var att se hur mycket arbets-
tid som faktiskt tas i anspråk. Tidigare redovisa-
des alla rådgivningsärende som ett oavsett om 
20 minuter lagts på ärendet eller 20 timmar. 
Problemet med detta är att det som idag sta-
tistikförs som återkommande rådgivning ofta 
i praktiken är ärenden som tidigare skulle ses 
som utredningsärenden och inte rådgivningsä-
renden med hänsyn till graden och typen av 
rådgivning och stöd som ges. Därför är det svårt 
att jämföra 2018 års statistik med tidigare års. 
Trots att Malmö mot Diskriminering idag hjäl-
per fler enskilda individer framstår det i statisti-
ken som vi utreder ett litet fåtal ärenden. Detta 
kommer åtgärdas under 2019. 

Geografisk fördelning 
Av de anmälningar Malmö mot Diskriminering 
har fått in under 2018 gäller drygt hälften, 
48 %, händelser som ägt rum i Malmö. Näst 
största kommun är Lund som utgör ca 8 % av 
anmälningarna. Ca 8 % av de ärenden som 
inkom 2018 kom från kommuner utanför vårt 
upptagningsområde. Totalt finns 12 av de 18 
upptagningskommunerna representerade bland 
anmälningarna.* I 23% av rådgivningsärendena 
och de återkommande rådgivningsärendena har 
anmälaren inte uppgett eller inte velat uppge 
händelse/boendekommun. Det är därför möjligt 
att fler än 12 kommuner finns representerade 
samt att den statistiska fördelningen mellan 
kommunerna inte är helt korrekt. 

Migrationsverket 18%

Rättsväsendet 27%

Privat 5%

Föreningsliv 18%

Övrigt 32%

Upplevd diskriminering utanför skyddat område

* Antalet ärenden som inkommer till Malmö mot Diskriminering säger inget om problemet med diskriminering i respektive kommun, 
utan mer om kommunens storlek samt om Malmö mot Diskriminerings förmåga att nå ut i kommunen.
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Malmö mot Diskriminerings utbildnings- 
och opinionsbildande arbete
Malmö mot Diskriminering ser sitt kunskapshöjande och opinions-
bildande arbete mot diskriminering och för mänskliga rättigheter 
som en grundläggande del av verksamheten. Att informera om indi-
videns rätt att inte bli diskriminerad och om samhällets motsvarande 
ansvar, är en viktig insats för ett demokratiskt och rättvist samhälle 
och därmed en av våra grundläggande uppgifter. Utöver vår utbild-
ningsverksamhet är det självklart för Malmö mot Diskriminering att 
samverka och ingå i olika nätverk för att sprida kunskap och utveckla 
antidiskrimineringsarbetet vidare.

Även vår satsning att hålla utbildningar i sydös-
tra Skåne, där Malmö mot Diskriminering under 
2018 har hållit 12 utbildningar, kommer att 
fortsättas och förstärkas. 

Andra samarbeten som blir mer och mer lång-
siktiga är med Raoul Wallenberg Institutet i 
Lund, som under 2018 har varit på studiebesök 
hos Malmö mot Diskriminering med två interna-
tionella grupper för att informera sig om Malmö 
mot Diskriminerings arbete och diskutera frågor 
om diskriminering och anti-diskrimineringsar-
bete. 

Därtill har vi haft studiebesök från kursen 
”Jämställdhet, makt och mångfald” på Genusve-
teskapliga institutionen (Lunds universitet) för 
tredje gången. 

Tillsammans med Antidiskrimineringsbyrå 
Norra Skåne har Malmö mot Diskriminering 
påbörjat en samarbetskontakt med Kommunför-
bundet Skåne. 

Under 2018 har Malmö mot Diskriminering 
varit aktivt engagerad i att arrangera viktiga 
minnesdagar, såsom ”Förintelsen Minnesdag” 
och ”Minnesdagen för avskavande av den trans-
atlantiska slavhandeln i Sverige”. I dessa sam-
arbetsprojekt ingick flera aktörer från Malmös 
civilsamhälle, t.ex. Afrosvenskarnas Forum för 
Rättvisa, ABF, ARF - film och kultur för mänskli-
ga rättigheter, men även Malmö stad och Mal-
mö universitet. Dessa minnesdagar, som handlar 
och påminner om betydelsen av de mänskliga 
rättigheterna och den grundläggande principen 
om icke-diskriminering, är en viktig del av Mal-
mö mot Diskriminerings samverkan och utåtrik-
tade arbete. 

Malmö mot Diskriminering har under 2018, 
tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån 
Norra Skåne, vidareutvecklat sitt samarbete 
med Region Skåne. Detta bland annat genom 
engagemang i planeringen och genomförandet 
av Stora Likarättsdagarna.

Under 2018 har Malmö mot Diskriminering 
hållit 13 utbildningar och föreläsningar inom 
Region Skåne och har nått mer än 1000 perso-
ner, mestadels inom området ’vård och hälsa’. 
Detta samarbete som kommer att fortsätta och 
fördjupas under 2019. 
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Under 2018 har Malmö mot Diskrimine-
ring arbetat med opinionsbildning på: 
• Skolinspektionens uppstartsdagar
• Unesco LUCS
• KRUT på Malmö stadsbibliotek
• Temakvällar på Folkets Hus Rosengård i 

samarbete med RådRum
• Malmös Unga Muslimer
• Feministisk Festival
• Malmö Pride
• Projektet Drevet 
• Skåne för barnets rättigheter
• Bostadsvrålet i Umeå
• Somba TV 

Malmö mot Diskriminering har varit syn-
ligt i nationell och internationell media 
under 2018, både med egna texter och 
mediabevakningar, t.ex.: 
• 4 debattartiklar, varav två om bostadsdis-

kriminering, en som diskuterar behovet av 
en MR-institution (tillsammans med andra 
antidiskrimineringsbyråer) och en som dis-
kuterar huruvida diskrimineringslagen bör 
utvidgas till att omfatta rättsväsendet 

• 7 pressmeddelanden 
• Malmö mot Diskriminering blev omnämnd i 

drygt 30 artiklar i Skåne, Sverige, Danmark 
och Frankrike 

Under 2018 har Malmö mot Diskrimine-
ring varit med och arrangerat följande 
arrangemang: 
• Förintelsen Minnesdag
• Minnesdagen för avskavande av den trans-

atlantiska slavhandeln i Sverige. Årets tema: 
Afrofobi och diskriminering inom arbetslivet

• Malmö Queer Film festival
• Stora Likarättsdagar  

Under 2018 har Malmö mot Diskrimine-
ring varit delaktiga på följande evene-
mang:
• MR-dagarna
• Almedalen
• Samverkansdagar med landets övriga anti-

diskrimineringsbyråer

Malmö mot Diskriminering har lämnat 
in svar på ett antal remisser:
• Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar 

för snabb etablering eller återvändande 
(SOU 2018:22)

• Stärkt skydd mot diskriminering i skolan 
(Ku2018/01543/RS)

• Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt 
ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 
2017:92)

• Bättre skydd mot diskriminering (SOU 
2016:87)

• Reviderade regler och riktlinjer för Malmö̈ 
stads stöd till ideella föreningar och organi-
sationer

• Revidering av Utvecklingsplan för jämställd-
hetsintegrering och Strategisk plan för arbe-
tet mot diskriminering i Malmö stad
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Malmö mot Diskriminerings projekt DiBU har 
blivit en viktig aktör i sammanhang som rör 
diskriminering av barn och unga. Under 2018 
har DiBU hållit ett tiotal utbildningsinsatser i 
Skåne och nationellt. Syftet har varit att infor-
mera barn och unga om deras rättigheter, men 
även att utbilda organisationer såsom Stadsmis-
sionen, idrottsföreningar, antidiskrimineringsby-
råer, ideella föreningar och allmänheten. Under 
våren 2018 arrangerade DiBU en Kväll om 
barn och ungas rätt till likabehandling i fören-
ingsidrotten tillsammans med Skåneidrotten, 
Rädda Barnen region syd och Bris syd. 

Bostadsdiskriminering är en högaktuell fråga i 
det svenska samhället, inte tanke på en väldig 
utbredd bostadsbrist, en markant segregation 
och en stor risk för relaterad diskriminering, på 
t.ex. arbetsmarknaden. Barn blir också drabba-
de i stor utsträckning, vilket kan få negativa ef-
fekter för deras skolgång. Malmö mot Diskrimi-
nerings bostadsprojekt har under 2018 fortsatt 
sitt gedigna arbete med informationsspridning, 
och opinionsbildning genom debattartiklar. 
Samverkan sker inom Malmö, södra Skåne men 
också nationellt – både med civilsamhälle och 
den offentliga sektorn. Det har skapat stora 
kontaktytor och ett brett nätverk i frågan om 
bostadsdiskriminering.

Processledning

Grundverksamhet

DiBU

Bostadsprojekt

Utbildningsverksamhet
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Andra viktiga mottagare av utbildningar är 
Malmö mot Diskriminerings medlemmar, såsom 
RFSU, RSMH Trelleborg, ABF och Judiska 
församlingen Malmö, som har bokat varsin ut-
bildning. Under hösten har Malmö mot Diskri-
minering bjudit in sina medlemsorganisationer 
till en utbildningskväll, som blev väl mottagen. 
Även Malmö mot Diskriminerings egen styrelse 
har tagit del i en utbildning om normer, norm-
kritik och den svenska diskrimineringslagen. 
Med fackförbunden Byggnads och Handels, som 
båda är medlemsorganisationer, har Malmö mot 
Diskriminering ett etablerade utbildningssamar-
bete. 

Malmö mot Diskriminering har under 2018 
löpande uppmärksammats i media med sitt juri-
diska arbete, särskild i samband med ett ärende 
som vi driver för ett barn som på grund av sin 
könsidentitet har nekats att spela i en fotbolls-
förenings pojklag. Mediebevakningen kom från 
hela Sverige, och fallet har även uppmärksam-
mats utomlands (Danmark och Frankrike). 

Malmö mot Diskriminering har etablerat sig 
som en viktig och seriös aktör med sitt arbete 
mot diskriminering och för rättvisa.

Utöver det har DiBU själva tagit fram två böck-
er: Kim berättar. Om när det blev orättvist och 
dumt, och när det blev bra igen, som riktar sig 
till barn från ca. 6 år till 10 år, och Rätt åt dig! 
En bok om din rätt att inte bli diskriminerad för 
unga från 11 år till ca. 18 år. Båda böckerna har 
ett tydligt barnperspektiv och är framtagna efter 
samtal med barn och unga om deras erfaren-
heter av orättvisor och diskriminering. De riktar 
sig till barn och unga och förklara för dem vad 
diskriminering är och hur diskrimineringsla-
gens skydd fungerar. Böckerna sprids inom hela 
Sverige. Tillsammans med Antidiskriminerings-
byrån Uppsala (ADU) har DiBU också tagit fram 
en hel ny och reviderad upplaga av Verktygsbo-
ken PraLin: praktiskt arbete med lika rättigheter 
i skolan. PraLin-materialet riktar sig till skolper-
sonal och alla som arbetar med barn och ungas 
rättigheter inom utbildningsområdet.

Under 2018 har Malmö mot Diskriminering 
fortsatt sammanföra sina olika processer och 
koordinera sin utbildningsverksamhet. Så har 
den processledande verksamheten bidragit 
till opinionsbildning genom sitt nätverkande. 
Processledarnas utbildningsinsatser har riktats 
till båda rättighets- och skyldighetsbärare, med 
stark fokus på aktiva åtgärder på arbetsplatsen, 
enligt diskrimineringslagens tredje kapitel. Den 
processledande verksamheten har också blivit 
en självklar del av Malmö mot Diskriminerings 
grundverksamhet. 

Malmö mot Diskriminering har genomfört när-
mar 100 utbildningar och informationsinsatser 
under 2018 och nått fler än 3000 personer.
 
Bland utbildningsinsatserna kan särskilt märkas 
den av Malmös stad upphandlade utbildningen 
för chefer och ledare, som under 2017/2018 
utökades genom en särskild satsning av Malmö 
stads skolförvaltningar. Under 2018 har mer än 
450 chefer och ledare deltagit i dessa utbild-
ningar. 
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Styrelsen om arbetet 2018

Malmö mot Diskriminering är en professionellt arbetande ideell för-
ening. Styrelsen är ideellt arbetande och sätter mål och riktlinjer för 
verksamheten, samt föreslår verksamhetsplan och budget till årsmö-
tet. Detta genomförs av verksamhetschefen tillsammans med den 
professionella personalen.

Styrelsen och personalen har sedan några år ar-
betat tillsammans i arbetsgrupper, vilket stärkt 
vår sammanhållning och stärkt insikten om att 
vi har samma mål med verksamheten.
Vi kan med rätta vara stolta över det vi åstad-
kommit under 2018.

Malmö mot Diskriminering bedriver ett om-
fattande arbete, men där flera projekt har 
tangerat eller gått in i varandra. Flera projekt 
avslutas under 2019 och utmaningen för 2019 
och framtiden blir att säkra de erfarenheter och 
kunskaper vi har fått genom dessa projekt. En 
utmaning blir att behålla kunskapen och per-
sonal för framtiden. En annan utmaning är att 
säkra ekonomin framöver, nu när vi är så många 
anställda. Vi behöver helt enkelt fler ekonomis-
ka ben att stå på. Här har arbetet under andra 
halvan av 2018 intensifierats, med bland annat 
ansökningar om verksamhetsstöd från alla kom-
muner i vårt upptagningsområde.

Styrelsen har under det senaste verk-
samhetsåret bestått av följande perso-
ner:
Ordförande: Irené Malmberg
Vice ordförande: Gunilla Gustafsson
Kassör: Lasse Flygare
Ledamot: Jeanette Larsson 
Ledamot: Tinahåkan Jönsson
Ledamot: Anneli Philipson
Ledamot: Nahid Biglari
Suppleant: Ellen Follin
Suppleant: Katarina Hjörneby
Suppleant: Ira Gyllingberg
Suppleant: Marcus Eriksson 

Vi har under året som gått, efter flera år av 
tillväxt, konsoliderat verksamheten genom att 
strukturera upp arbetet för att få en bättre över-
blick över vad vi gör och hur.

Grunden i verksamheten är den juridiskt råd-
givande verksamheten till allmänheten. Detta 
tillsammans med vår processledande verk-
samhet, vilken tar sin utgångspunkt i diskri-
mineringslagens krav på aktiva åtgärder mot 
diskriminering. DiBU, vårt projekt som rör 
diskriminering mot barn och unga och som tagit 
fram två böcker i ämnet som riktar sig till barn 
och unga, samt vårt projekt som sätter fokus 
på diskriminering inom bostadssektorn; dessa 
är alla arbeten som är unika i Sverige och som 
väckt uppmärksamhet långt utanför Malmö och 
Skåne. 
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Detta är Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering – föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Mal-
mö och Skåne – 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 bild-
ades 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 fyra 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. Dessutom arbetar vi med att ge stöd i det förebyggande och främjande arbetet mot 
diskriminering. Avslutningsvis så arbetar vi också med projekt, bland annat rörande diskriminering på 
bostadsmarknaden och barn och ungas upplevelser av diskriminering.

Malmö mot Diskriminering kan erbjuda kost¬nadsfri juridisk rådgivning till enskilda, medling mellan 
parter, ingå i förlikningar och stöd i arbetet med aktiva åtgärder. 
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§ Dis-
krimineringslagen. 

Utöver det juridiska arbetet erbjuder vi även utbildningsinsatser och processtöd. Utbildningsinsatser i 
form av såväl paketlösningar, som skräddarsydda upplägg, workshops, föreläsningar, seminarium och 
utbildningar inom normer och strukturer, mänskliga rättigheter och diskriminering. Processtöd kan 
innebära allt från kortare utbildningsinsatser i normkritiskt bemötande till längre stödinsatser där vi 
bistår verksamheter att bygga upp sina likabehandlingsstrukturer.

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. 

Varmt välkommen att kontakta oss!

Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36C
214 33

Telefon: 040-636 51 40
info@malmomotdiskriminering.se

Juridisk rådgivning onsdagar kl 10-14
För barn och unga tisdagar kl 15-18

www.malmomotdiskriminering.se
Facebook: Malmö mot Diskriminering
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Bilaga till verksamhetsberättelsen

Sammanställning över Malmö mot Diskriminerings interna organisa-
tion.

29.  Kongolesiska Föreningen i Skåne
30.  LO-distriktet Skåne
31.  Lyssnare utan gränser
32.  Malmö AmatörteaterForum
33.  Malmö FF
34.  Malmö Jämställdhetsbyrå
35.  Malmö Romska Idé Center
36.  Malmö Royal Roller Derby
37.  Malmökretsen av Svenska Röda Korset
38.  MISO
39.  Neuroförbundet Malmö
40.  PeaceWorks Sweden
41.  Positiva Gruppen Syd
42.  PRO Malmö
43.  RFHL Malmö
44.  RFSL Malmö
45.  RFSL Rådgivningen Skåne
46.  RFSU Malmö
47.  RSMH Trelleborg
48.  Rädda Barnen Malmö (Syd)
49.  Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA)
50.  Språkcentrum i Malmö
51.  Strokeföreningen Malmö
52.  Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i 
Norden
53.  Tamam Malmö
54.  The English International Association of 
Lund
55.  Tillgänglighetsgruppen.se
56.  UMAF
57.  Winnet Malmö
58.  Woman2Woman Diaspora Action Group
59.  Yalla Trappan
60.  Ystad Tillgänglighetsråd / HSO

Malmö mot Diskriminering består i 
december 2018 av följande 60 medlems-
föreningar:
1.  ABF Malmö
2.  Astma- och Allergiföreningen i Malmö
3.  Autism och Aspergerföreningen
4.  BRIS Syd
5.  Byggnads Skåne
6.  Byggnadsföreningen Limhamn Folkets Hus 
och Park u.p.a.
7.  Centrum för Sociala Rättigheter
8.  Crime City Rollers – Malmö Roller Derby
9.  DHR Malmö
10.  Drogfritt.nu, Riksorganisationen för ett 
Drogfritt Sverige
11.  Epilepsiföreningen i Malmö med omnejd 
12.  FIFH – Föreningen Idrott för Handikappa-
de, Malmö
13.  Filmcentrum Syd
14.  Flyktingföreningen
15.  FPES
16.  FUB
17.  Föreningen Värnet Malmö FVM
18.  Handelsanställdas förbund avd. 1
19.  Hassela Helpline
20.  Herbert Felixinstitutet
21.  HISO Malmö
22.  HSO Malmö
23.  Hyresgästföreningen Södra Skåne
24.  Hörselskadades förening i Malmö
25.  Interfem
26.  Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
27.  Judiska Församlingen i Malmö 
28.  Juridikcentrum
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Malmö mot Diskriminerings styrelse består av följande förtroendevalda:
• Irene Malmberg – Ordförande 
• Gunilla Gustafsson – Vice ordförande 
• Lasse Flygare - Kassör
• Anneli Philipson – Ledamot 
• Jeanette Larsson – Ledamot 
• Tinahåkan Jönsson – Ledamot 
• Nahid Biglari – Ledamot 
• Ellen Follin – Suppleant 
• Ira Gyllingberg – Suppleant
• Katarina Hjörneby – Suppleant
• Marcus Eriksson – Suppleant

Malmö mot Diskriminerings valberedning består av följande förtroendevalda:
• Linda Attin – Sammankallande 
• Maria Pålsson 
• Mikael Andersson
• Eva Larsson-Lindfors

Malmö mot Diskriminerings revisorer består av följande förtroendevalda:
• Grant Thornton – Auktoriserad revisor
• Allan Hedlund – Revisor
• Rolf Hansson– Revisorssuppleant

Malmö mot Diskriminerings personal består i december 2018 av följande anställda:
• Ana Marega – Processledare
• Bobby Moreau Raquin – Administrativ koordinator
• Disa Nordling – Projektjurist 
• Ellen Forsblad - Jurist
• Hillevi Brandt – Projektjurist
• Jay Seipel – Utbildningsansvarig
• Jerk Elmén - Processledare
• Johan Ekblad – Verksamhetschef
• Johanna Ingemarsson – Jurist
• Karin Henrikz – Biträdande verksamhetschef och Jurist
• Melinda Sjunnesson – Juridisk handläggare
• Sara Duarte – Projektledare

Malmö mot Diskriminering har under 2018 genomfört följande interna möten:
• Årsmötet 5 april
• 13 stycken styrelsemöten
• 12 stycken VU-möten
• Två verksamhetskonferenser



Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36C
214 33 Malmö

Tel: 040-636 51 40
Mail: info@malmomotdiskriminering.se 
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