RÄTTIGHETSCENTRUM NORRBOTTEN ÄR EN
ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅ SOM ARBETAR MED
ATT FÖREBYGGA OCH MOTVERKA DISKRIMINERING
OCH FRÄMJA MÅNGFALD.
Vi arbetar med:
• Kostnadsfri rådgivning och stödjande
insatser till personer som upplever sig
diskriminerade.
• Kompetenshöjande insatser i förebyggande antidiskrimineringsarbete
och mångfaldsfrågor, genom föreläsningar, seminarier och utbildningar.
• Opinionsbildande insatser och arrangemang gärna i samverkan med andra.
Vill du och din organisation veta mer
om diskriminering och mångfald?
Kontakta oss för mer information, för
normkritisk utbildning, processledning
och liknande och om ni vill veta mer om
hur ni kan arbeta för mångfald och mot
diskriminering i er organisation.
Har du blivit utsatt för diskriminering?
Du kan alltid vända dig till Rättighets
centrum Norrbotten om du upplever att
du blivit diskriminerad. Vi kan ge dig
råd och stöd genom att utreda om det du
utsatts för är diskriminering enligt lag.

Om det visar sig att du blivit utsatt för
diskriminering 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
Norrbotten 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 god
kännande.

De SJU diskrimineringsgrunderna:
Kön

religion eller annan
trosuppfattning

könsidentitet
och könsuttryck

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

ETNISK
TILLHÖRIGHET

sexuell läggning
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ÅLDER

Rättighetscentrum Norrbotten har Sensus
studieförbund som huvudman och finansieras
av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Region Norrbotten, Luleå kommun,
Sparbanken Nord och Piteå kommun.

Kontakt:
rattighetscentrum.norrbotten@sensus.se
Tel: 0920-25 99 81, 0920-25 99 85
rattighetscentrum.se/norrbotten
facebook.com/SensusRCN
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