Om diskriminering
Diskriminering beskrivs generellt som
olika behandling av lika fall – negativ
särbehandling. På ett förenklat sätt
kan man säga att det är när någon
blir behandlad sämre på grund av
någon av följande orsaker:
•
•
•
•
•
•
•

Etnisk tillhörighet
Religion
Funktionsnedsättning
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Sexuell läggning
Ålder

Diskriminering är en kränkning av
den enskildes mänskliga rättigheter
och är förbjudet enligt svensk lag,
oavsett om det sker medvetet
eller omedvetet.

Läs mer
www.rattighetscentrum.se/norrbotten

Rättighetscentrum Norrbotten arbetar
för mångfald och mot diskriminering.
Vårt långsiktiga mål är att minska
diskrimineringen och öka mångfalden
i regionen genom utbildning, opinionsbildande insatser och effektiv hjälp till
den som blivit diskriminerad.
Sensus studieförbund är huvudman
för Rättighetscentrum Norrbotten.
Verksamheten finansieras av
Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Region Norrbotten,
Luleå kommun och Piteå kommun.

Rättighetscentrum Norrbotten
Sensus Norrland
Varvsgatan 53
972 33 LULEÅ
Tel. 0920-25 99 85
rattighetscentrum.norrbotten@sensus.se
www.rattighetscentrum.se/norrbotten

HAR DU BLIVIT
DISKRIMINERAD?

Så här går det till
Besöksrutiner

När du söker hjälp hos oss genomgår ditt ärende tre steg:

Rådgivning, stöd och hjälp är
kostnadsfri.

1. Vi träffas för att du ska kunna berätta vad som hänt. Vi försöker då bilda oss en uppfattning om ditt ärende för att komma
fram till om det skulle kunna handla om diskriminering. Om vi
inte ser det, försöker vi hjälpa dig att hitta annat stöd.

Vi har tystnadslöfte. Det är du
som avgör om vi får uttala oss
om ditt ärende. Vi gör ingenting
utan din tillåtelse.
Vi hjälper dig i mån av tid och
resurser.

Det är viktigt att komma ihåg att diskriminering i lagens mening
inte alltid stämmer överens med vad du uppfattar som diskriminering. Att bli illa behandlad eller att känna sig kränkt är inte
alltid diskriminering. Man måste se även till andra saker innan
man kan veta att det är diskriminering.

Innan en utredning sker får du
alltid information om hur vi
kommer att handlägga ditt
ärende.

2. Om du vill har vi samtal med de inblandade parterna, oftast
var för sig. Det gör vi för att parterna ska få en rättvis behandling
och att Rättighetscentrum Norrbotten ska få veta parternas syn
på det som hänt.

Alla ärenden är olika och
behandlas därför olika.

Om förutsättningar finns kan det leda till ytterligare möten med
inblandade parter för medling/förlikning. Men det kan också
handla om andra aktiva insatser som erbjudande av utbildning,
stöd till facket med mera.

Du kan ringa eller skicka e-post
för att boka tid och komma i
kontakt med oss.

Läs mer
www.rattighetscentrum.se/norrbotten

3. Om parterna inte kan komma överens och om vi ser att det finns
förutsättningar för det, kan vi hjälpa till att upprätta en anmälan till
Diskrimineringsombudsmannen eller annan lämplig aktör. När vi
bedömer att en anmälan inte kommer att leda till några insatser
informerar vi dig om det.

Kontakta oss
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