RÄTTIGHETSCENTRUM DALARNA
Vi är dalarnas antidiskrimineringsbyrå och bedriver verksamhet sedan
år 2015. Vårt uppdrag styrs av en förordning (2002:989) om statligt
stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.
Vi har finansiellt stöd från Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällesfrågor (MUCF) och samarbetar nära
Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Vi arbetar med:
• Kostnadsfri rådgivning och stödjande insatser till personer
som upplever sig diskriminerade
• Förebyggande arbete genom kompetenshöjande insatser
såsom information, utbildningar, föreläsningar och seminarier.
• Opinionsbildande insatser och arrangemang, gärna i 		
samverkan med andra.

Har du blivit utsatt för diskriminering?
En förenklad beskrivning av diskriminering enligt lagen är att någon
kränks eller behandlas sämre än en annan person och att det har ett
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Du kan alltid vända dig till oss för råd och stöd om du upplever att du
har blivit diskriminerad. Om det visar sig att du blivit utsatt för diskriminering enligt lag, kan vi hjälpa dig att gå vidare med det - Antingen
genom någon form av medling för att lösa problemet lokalt eller hjälpa
dig att göra en formell anmälan.

Tystnadslöfte
Vi som arbetar på Rättighetscentrum Dalarna har tystnadslöfte. Du
som vänder dig till oss för stöd och hjälp med att tillvara ta dina rättigheter kan därför känna dig helt trygg i att vi inte lämnar någon
information vidare utan ditt godkännande.

DISKRIMINERINGSGRUNDERNA
ENLIGT SVENSK LAG:
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Diskrimineringslagens ändamål
1 kap. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och
på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder. Lag (2014:958)

Vill du eller din organisation veta mer om diskriminering och mänskliga rättigheter?
Kontakta oss gärna för samverkan, mer information, utbildning, eller
om ni vill veta mer om hur ni kan arbeta för mänskliga rättigheter och
mot diskriminering i er organisation.

KONTAKTA RÄTTIGHETSCENTRUM DALARNA
ADRESS:
TELEFON:
E-POST:
FACEBOOK:
HEMSIDA:

Gruvgatan 53, 791 61 Falun (bokade besök)
070 – 497 78 04
rattighetscentrum.dalarna@sensus.se
Rättighetscentrum Dalarna
www.rattighetscentrum.se/dalarna

För personligt möte, vänligen kontakta oss via telefon eller epost för att
boka en tid.

I Sverige finns 18 antidiskrimineringsbyråer (2020) som tillsammans arbetar mot diskriminering och finansieras genom medel
från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
utifrån förordningen om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Byråerna kan drivas genom
olika ideella organisationer, men verksamheten är densamma oavsett huvudman. Sensus Svealand är huvudman för Rättighetscentrum Dalarna

