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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 

	  



Arbetar	  	  
•  för	  alla	  människors	  
lika	  värde	  

• 	  för	  mänskliga	  
räAgheter	  

• 	  emot	  	  
diskriminering	  
 
 

MmD	  
• 	  ger	  graDs	  
juridisk	  hjälp	  
och	  stöd	  

• 	  håller	  
utbildningar	  
och	  	  
föreläsningar	  	  

	  
	  
	  
	  

Vad gör vi? 



Anti-diskriminering 
  Upplägg 
3 november, kl.10-11  
• Mänskliga rättigheter, normer och normkritik 
• Hur skapas diskriminering och vad har det med normer 

och normkritik att göra? 

8 november, 13-14 
• Den svenska diskrimineringslagen 

9 december, kl.9-11 
• Diskrimineringslagen som verktyg 



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	  NaDons	  

Universal	  DeclaraDon	  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 



1. Rätten att gå i skolan    
2. Rätten att äta dig mätt 
3. Rätten att utöva den religion du vill 
4. Rätten att tala ditt eget språk 
5. Rätten att söka skydd i ett annat  

land vid behov 
6. Rätten att vara med i en förening 

och att demonstrera  
7. Rätten att ha ett arbete med en  

lön du kan leva på  
8. Rätten att få vila, arbeta och ha 

semester 
9. Rätten att inte utsättas för tortyr  

Välj bort fyra rättigheter.  
Du har 5 minuter på dig. 

10. Rätten att bära de kläder du vill 
11. Rätten att inte bli diskriminerad på 

grund av kön, religion, ursprung, 
sexuell läggning eller handikapp 

12. Rätten att säga och tycka  
vad du vill 

13. Rätten att få rösta 
14. Rätten att få tillgång till sjukvård 
15. Rätten till ett eget hem 
16. Rätten att lyssna på vilken musik 

du vill 
17. Rätten att utbilda dig till det du vill 
18. Rätten att vara ihop med vem  

du vill  



Vad är normer?  
 



bildsökning på internet 
	  

Normer 

•  familj 

•  glada barn 

•  kärlekspar 

•  fotbollsspelare (gymnast) 

•  människor på semester 





”Strukturer och normer  
 kan kallas för förväntningar”  

    Adrian Malmgren 
 
 

 
•  underförstådda, regler och förväntningar  

på beteende eller sammanhang som gäller  
inom en mindre social gemenskap  
eller i samhället i stort 

 
 

Vad är normer? 



Vem är normbärare när det gäller    
	  

Normer 

•  kön 
•  könsidentitet 
•  etnicitet 
•  religion / trosuppfattning 
•  funktionsvariation 
•  sexuell läggning 
•  ålder 
 Vilka privilegier innebär det 

att vara normbärare?  



Intersektionalitet – 
normsamverkan 

•  människor är mer än bara sitt kön, sin sexuella 
läggning, sin ålder eller sin funktionsförmåga  
– människan är en helhet av olika delar 

•  intersektionell perspektiv tittar på samverkan 
mellan normer  
och hur de påverkar människors möjligheter till 
delaktighet och inflytande 



Hur skapas 
Diskriminering 

Fördomar 

Normer 

Kategorier / Kategorisering 



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 


