مرح ًبا بك في ( Malmö mot Diskrimineringمالمو ضد التمييز)
ندافع عن كرامة كل إنسان

مالمو ضد التمييز مكتب مناهض للتمييز .ندافع عن حقك في كرامة العيش وفي أال تكون هدفًا للتمييز.
نشرح القانون ونضعه بين أيدي الجهات المسؤولة وأصحاب الحقوق.
نحن هنا من أجلك .نمدك باستشاراتنا القانونية وما تحتاجه من دعم حال تعرضك للتمييز .نقدم لك استشارات ودعم قانوني
بالمجان.
نتاجنا المعرفي منهل للمؤسسات والشركات والسلطات في مساعيهم تجاه المساواة.
يقع مكتب مالمو ضد التمييز في مالمو ،فيما تمتد خدماته إلى  18بلدية بجنوب اسكونه ووسطها وشمالها.
مالمو ضد التمييز مؤسسة مستقلة غير حكومية وغير بلدية.
تنظم الئحة الدعم الحكومي للمؤسسات ”منع ومناهضة التمييز“ ( )2002:989أنشطة مكاتب مناهضة التمييز كافة
مؤسستنا ممولة جزئيًا عن طريق صندوق حكومي مخصص لمكاتب مناهضة التمييز نتقدم لالشتراك به سنويًا .عالوة على
ذلك ،نحظى بدعم مؤسسي من بلدية مالمو ،وبتمويل من مشروعات عديدة مختلفة ،وبدخل ناتج عما نعقده من تدريبات وما
نقدمه من إحاالت استشارية.
قانون التمييز
يمنحك قانون التمييز حماية من التمييز في العمل/المدرسة/الجامعة وفي أثناء التسوق أو جلب مشتريات أو استئجار منزل .كما
يمنحك الحماية في مناحي أخرى مهمة بالمجتمع مثل نظام الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية ونظام التأمين االجتماعي.
يقع التمييز وفق تعريفه قانونًا متى عومل أحدهم معاملة تفتقر إلى العدالة أو متى حدث تعدي على كرامة أحدهم .على أن تتصل
هذه المعاملة غير العادلة بأحد أسس التمييز السبعة .أسس التمييز السبعة:
•
•
•
•
•
•
•

الجنس
الدين والعقيدة
السن
العرق
اإلعاقة
الميل الجنسي
مغايرة الهوية الجنسية أو التعبير عن الهوية الجنسية

تقديم شكوى
هل تعرضت للتمييز؟ يقدم مكتب مالمو ضد التمييز استشارات قانونية مجانية عبر الهاتف أو بالبريد اإللكتروني.
مواعيد تقديم الخدمات الهاتفية :يوم األربعاء من كل أسبوع 12:00 ،مسا ًء  6:00 -مسا ًء
هاتف40 51 636-040 :
البريد اإللكترونيradgivning@malmomotdiskriminering.se :
العنوان:
Malmö mot Diskriminering
Nobelvägen 36C
Malmö 33 214
كما يمكنك إبالغ أمين ديوان مظالم المساواة عن حوادث التمييز .لمزيد من المعلومات:

/www.do.se/other-languages/english
هل أنت عضو بإحدى النقابات؟

هل تعرضت للتمييز في العمل أو لدى طلبك وظيفة أو كمتدرب أو كممارس عام؟ هل أنت عضو بإحدى النقابات؟ إذا كنت
عضوا بإحدى النقابات ،اتصل بنقابتك مباشرة في حالة التعرض للتمييز .في الحاالت ذات الصلة بمحل العمل ،المدة التي يتحتم
ً
عليك فيها رفع شكواك قصيرة ،ولذلك فإنه كلما أسرعت بالتواصل مع نقابتك كان أفضل.
المساعدة القانونية
إذا تعرضت للظلم على أسس غير محمية بموجب قانون التمييز ،أو إذا عجز مكتب مالمو ضد التمييز أو ديوان مظالم المساواة
عن تبني حالتك ألي سبب كان ،مازالت هناك سبل لمواصلة مساعيك .هل لديك بوليصة تأمين منزلي؟ تشمل معظم بوالص
التأمين المنزلي تغطية قانونية يمكن استخدامها لسد النفقات القانونية ،مثل أتعاب المحاماة .يمكنك العثور على مزيد من
المعلومات في بوليصة التأمين الخاصة بك أو عن طريق االتصال بشركة التأمين التي تتبعها.

