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Vilka är MmD? 
• MmD är en av 15 antidiskrimineringsbyråer  
i Sverige (SADB) 

• MmD är en partipolitiskt och religiöst obunden  
ideell förening – ingen myndighet 

• MmD är ’föreningarnas organisation för  
mänskliga rättigheter i Malmö och Skåne’  
(paraplyorganisation) 

• MmD bildades hösten 2010 och  
arbetar aktivt sedan sommaren 2011 

	  



 
Vad gör vi? 

Arbetar	  	  
•  för	  alla	  människors	  
lika	  värde	  

• 	  för	  mänskliga	  
rä5gheter	  

• 	  emot	  	  
diskriminering	  
 
 

MmD	  
• 	  ger	  gra9s	  
juridisk	  hjälp	  
och	  stöd	  

• 	  håller	  
utbildningar	  
och	  	  
föreläsningar	  	  

	  
	  
	  
	  



I artikel 1 i den allmänna deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna definieras utgångspunkten för FN stadgan  
och essensen av de mänskliga rättigheterna.  
 

”Alla människor är födda  
fri och lika i värde och  
rättigheter. De är utrustade  
med förnuft och samvete  
och bör handla gentemot  
varandra i en anda av  
gemenskap” 
 Eleanor	  Roosevelt	  and	  United	  Na9ons	  

Universal	  Declara9on	  of	  Human	  Rights	  	  

Mänskliga rättigheterna 



De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet 
mellan individen och staten.  

Principen om icke-diskriminering är den mest 
grundläggande för de mänskliga rättigheterna:  
När diskriminering förekommer blir det svårare 
(omöjligt) för individer att kräva andra rättigheter 
(rätt till liv, till bostad, till hälsa; förbjudet mot slaveri, 
mot tortyr). 
 

Mänskliga rättigheterna 



Hur skapas 
Diskriminering 

Fördomar 

Normer 

Kategorier / Kategorisering 



När fick Sverige sin första lag mot 
diskriminering? 

 



Olaga	  	  
diskriminering,	  
broFsbalken	  

Skydd	  för	  
studenter	  	  
i	  högskolan	  

Förbud	  mot	  
diskriminering	  

inom	  	  
varor	  och	  
tjänster,	  	  

bostäder	  mm	  

Skydd	  för	  barn	  
	  och	  elever	  
	  i	  skolan	  

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, EU-direktiv, mm 

1971	   1980	  

En	  lag,	  en	  	  
ombudsman,	  
eF	  utvidgat	  
skydd	  mot	  

diskriminering	  

Förbud	  mot	  diskriminering	  	  
i	  arbetslivet	  

2002	   	  	  	  2003-‐05	   2006	   2009	  1994	   1999	  

Lag	  om	  jämställdhet	  	  
mellan	  kvinnor	  och	  	  
män	  i	  arbetslivet	  	  

(Jämställdhetslagen,	  1992)	  

Malmö mot Diskriminering



Diskrimineringsförbud regleras på primärt  
två ställen i svensk lag: 
 
1) Olaga diskriminering enligt 
     Brottsbalken 16 kap 9 § 
 
2) Civilrättslig diskriminering enligt 
     Diskrimineringslagen (2008:567) 

Juridisk diskriminering 



Diskrimineringslagen	  

trädde i kraft januari 2009 
har ersatt sju tidigare lagar  
tvingande 
Civilrätt, dvs inget brott,  
utreds inte av polis  
(annars: olaga diskriminering 
enligt Brottsbalken) 
sanktioner: avtal anpassas, 
diskrimineringsersättning, vite 

 
 



Vad är diskriminering?  
 

Diskriminering innebär att en person blir 
behandlad sämre än en annan i en jämförbar 
situation (missgynnande) 
Diskriminering är ett relativt begrepp 
– i relation till ’det vanliga’ 
Det finns laglig diskriminering  
(normer, strukturer)  
– olaglig blir diskriminering  
   enligt lagen 
 
 
 
 
 



Malmö mot Diskriminering 



Hur många diskrimineringsgrunder 
finns i den svenska 
Diskrimineringslagen?  

Vilka?  

 



Diskrimineringsgrunder 
Etnisk tillhörighet 

–  en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg  
eller annat liknande förhållande 

Religion och annan trosuppfattning 
–  alla religioner och trosuppfattningar inklusive ateism 

Kön 
–  Man / Kvinna 

Funktionsnedsättning 
–  varaktigt nedsättning av fysisk,  

psykisk eller intellektuell  
funktionsförmåga 

 



Diskrimineringsgrunder 
Könsidentitet eller uttryck 

–  en persons identitet eller uttryck i form av kläder,  
kroppsspråk, beteende eller  
annat liknade förhållande 
med avseende på kön 

Sexuell läggning 
–  homosexuella, hetero- 

sexuella och bisexuella 
Ålder 

–  alla åldrar 
– Definition av ålder: 

uppnådd levnadslängd 



Diskrimineringsformer  

Direkt  diskriminering 
   Indirekt diskriminering 

•  Missgynnande 
•  Jämförbar situation 
•  Koppling till diskrimineringsgrund 

•  Intresseavvägning 
 
 



Vad anses som 
diskriminering? 

Trakasserier  
Sexuella trakasserier 

•  Missgynnande 
•  Oönskat beteende 
•  Insikt 
•  Koppling till diskrimineringsgrund 

eller beteende av sexuell natur 
 



Vad ingår i 
diskrimineringslagen?  

Bristande tillgänglighet (1/1 2015) 
•  Missgynnande 
•  Underlåtenhet 
•  Insikt 
•  Jämförbar situation 

Instruktion att diskriminera 
Repressalieförbud 
Även anhöriga skyddas  
 



Vilka områden  
täcker lagen? 

•  Arbetslivet 
•  Utbildning 
•  Andra samhällsområden 

–  arbetsmarknadspolitisk 
verksamhet 

–  bostäder 
–  affärer, varor och tjänster 
–  hälso- och sjukvården 
–  socialtjänsten 
–  socialförsäkringssystemet, 

arbetslöshetsförsäkring 
och studiestöd 

 

Vilka	  områden	  	  
täcks	  inte?	  

• Föreningar 
• Privatpersoner 
• Rättsväsendet  

polis, domstol,  
åklagare, tull, m.m. 



Vart kan jag vända mig?  

•  Fackförbund (diskriminering på arbetsplats)  
•  Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
•  Anti-diskrimineringsbyråer  

(Malmö mot Diskriminering) 
•  jurist / advokat 
•  Skolinspektionen / (kommunala förvaltningar) 

Barn- och elevombudet (BEO) 
•  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
 
 



Kontaktuppgifter 

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 




