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Föreningens ändamål 

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering har som mål att verka för de 

mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för 

människors olikheter, fritt från förtryck, fördomar och diskriminering. 

 

Föreningen ska verka för rättvis behandling av alla människor och motverka diskri-

minering på grund av etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsiden-

titet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionalitet och/eller ålder. 
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Inledning 

Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) är en antidiskriminerings-

byrå för Göteborg och Västra Götalandsregionen. GRC erbjuder kostnadsfri juridisk 

rådgivning och hjälper personer som utsatts för diskriminering. GRC håller även ut-

bildningar och arbetar med opinionsbildning om likabehandling och diskriminering. 

GRC arbetar med att synliggöra samhällsnormer som skapar diskriminering samt 

visa hur olika maktstrukturer samverkar och förstärker varandra. 

 

Under 2013 har GRC haft en omfattande verksamhet och nått framgångar inom alla 

de tre grundläggande utåtriktade verksamhetsområdena rådgivning, utbildning och 

opinionsbildning. I och med att år 2013 var GRC:s andra år med löpande verksam-

het har året även inneburit fortsatt arbete med att bygga upp organisationens in-

terna strukturer. På grund av stor efterfrågan på rådgivning och utbildning blev ar-

betsbelastningen på personalen för hög i början av året, varpå ett handläggnings-

stopp infördes under några månader. Under denna period fokuserades därför 

verksamhetens arbete främst på att upprätta hållbara rutiner och former för råd-

givningen. Resultatet av detta arbete med interna strukturer blev att rådgivningen 

kunde återupptas med högre personaltrivsel och en mer välbalanserad och hållbar 

verksamhet. 

 

 

Rådgivning  

Individstödet är ett av GRC:s grundläggande uppdrag. Vi erbjuder rådgivning där 

personer som upplever sig diskriminerade kan ställa frågor och få svar. I de fall där 

vi bedömer att personen har blivit utsatt för diskriminering och att GRC kan på-

verka erbjuder vi oss att driva ärendet. Allt individstöd sker utan kostnad. Allmän-

heten kan nå GRC för rådgivning genom telefon med fasta telefontider, e-post och 

brev. Vi bokar även in längre möten i vår lokal, genom videokonferens och per tele-

fon. Vi erbjuder tolkning och teckenspråkstolkning när det behövs. 

 

Under 2012 hade GRC endast en halvtidstjänst för att arbeta med individstödet. 

GRC hade många pågående ärenden sedan 2012 och en stadig tillkomst av nya 
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ärenden i början av 2013. Detta ledde till en överbelastning i början av 2013. Kön 

för att få det första rådgivningssamtalet uppgick ibland till ett par veckor och vi 

hann heller inte driva de pågående ärenden tillfredsställande. Därför genomförde 

vi ett handläggnings-stopp under april till och med juli då vi enbart tillhandahöll 

begränsad rådgivning. Detta gjorde att vi hann ikapp pågående ärenden och gav 

oss även utrymme att se över vårt interna arbete. Under hösten inkom ärenden i 

lagom takt och vi återfick balansen.  

 

GRC har under året utvecklat en modell för hur vi genomför individstödet. I vissa 

fall räcker det med rådgivning, vilket vi kallar vi rådgivningsärenden. Då går vi ige-

nom vad som har hänt och vi frågar också alltid vad klienten vill ska hända. Ibland 

kan det räcka med att hjälpa en klient att sortera i vad de upplevt och vad de vill för 

att de ska lösa situationen själva eller med hjälp av annan aktör. I andra fall genom-

för vi en mer djupgående utredning och i en del av dem driver vi ärendet. Det kallar 

vi handläggningsärenden. Vi har infört en rutin där vi ger klienterna skriftligt be-

sked om vilket åtagande GRC kan göra i ärendet och låter klienten bekräfta detta 

genom att fylla i fullmakt. Modellen har ökat effektiviteten och tydligheten, både för 

oss och våra klienter. I oktober presenterade vi modellen för våra kollegor in om 

Sveriges antidiskrimineringsbyråer (SADB) och vi har fått respons på att modellen 

även har hjälpt dem (se bilaga 1). 

 

Under 2013 fick GRC in sammanlagt 171 nya rådgivningsärenden. Av dem har vi ut-

rett och agerat i 39 handläggningsärenden. Frågorna har haft en stor bredd, både 

vad gäller diskrimineringsgrund och samhällsområde. Det har inkommit frågor an-

gående diskrimineringslagens samtliga diskrimineringsgrunder. Av handläggningsä-

rendena är etnicitet den vanligaste grunden, följt av funktionsnedsättning. Det föl-

jer samma mönster som hos övriga antidiskrimineringsbyråer. De tre vanligaste 

samhällsområdena under året var hälso- och sjukvård och socialtjänst, varor och 

tjänster och bostäder samt arbetslivet. 
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Översikt över årets ärenden avseende diskrimineringsgrund och samhällsom-

råde 

Diskrimineringsgrund Antal  Andel 

Etnicitet  11 30,0 % 

Funktionsnedsättning  9 24,0 % 

Sexuell läggning  4 11,0 % 

Kön   4 11,0 % 

Ålder   3 8,0 % 

Religion eller annan trosuppfattning  3 8,0 % 

Könsidentitet eller -uttryck   2 5,5 % 

Övrigt 1  2,5 % 

Totalt  37 100 % 

 
 
Samhällsområde Antal Andel 

Hälso- och sjukvård och socialtjänst 9 23,0 % 

Varor och tjänster och bostäder 8 20,0 % 

Arbetslivet 7 18,0 % 

Utbildning 3 7,5 % 

Socialförsäkringssystem, arbetslöshetsförsäkring och studiestöd 2 5,0 % 

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och privat arbetsförmedling 2 5,0 % 

Offentliganställdas kontakter med allmänheten 0  

Värnplikt och civilplikt 0  

Medlemskap i vissa organisationer (ex. fackföreningar) 0  

Start/bedrivande av näringsverksamhet o yrkesbehörighet 0  

Övrigt 8 20,0 % 

Totalt 39 100,0 % 

 

En stor andel av de inkomna frågorna och ärendena har kommit från personer bo-

ende i Göteborgs kommun. Eftersom GRC:s upptagningsområde är hela Västra Gö-

talandsregionen påbörjade vi i slutet av hösten ett arbete med att sprida informat-

ion om vår rådgivning till övriga kommuner inom regionen. Vi har förberett en utåt-

riktad kampanj i fyra steg för olika kommuner inom Västra Götaland och även vissa 

stadsdelar inom Göteborgs Stad. 

 

Flera av de ärenden som GRC har drivit har lett till framgångar. Under 2013 avslu-

tade GRC 22 ärenden där vi fått olika sorters lokala lösningar. Här tar vi upp några 

få exempel:  



 7

 

GRC har i samarbete med medlemsorganisationen Kulturgruppen för resandefolket 

förmått ett webbhotell att släcka ned en hemsida med starkt nedlåtande kommen-

tarer om resandefolket. Hemsidans ägare är även åtalad för bland annat hets mot 

folkgrupp. Åtalet har uppmärksammats i flera lokala media. Rättegången har ännu 

inte avslutats.  

 

I ett annat fall riskerade två rullstolsbundna personer att bli inlåsta i sin lägenhet 

under i två veckor under en hissreparation. Hyresvärdens VD uttryckte att ”jag bör-

jar fundera på om ska ha funktionshindrade i våra lägenheter eftersom det alltid 

blir problem”. Efter påtryckningar från GRC och hot om att gå ut i media fick perso-

nerna ersättningslägenhet. 

 

I ett tredje ärende uppmärksammade GRC könstrakasserier i en spelförening vilket 

ledde till att Sverok som är Sveriges största ungdomsförbund nu har börjat arbete 

aktivt med likabehandling.  

 

I flera ärenden har vi framfört kritik, klienten har fått en ursäkt och parterna har 

hittat en gemensam lösning på problemet. Det gällde till exempel en krog som ne-

kade en ensam äldre kvinna inträde, en arbetsplats som serverade en muslim 

griskött och sedan besvarade klagomål respektlöst, en hyresgäst som nekades att 

sätta upp permobilgarage, en gymnasieskola vars elever skrikit rasistiska skällsord 

till en förbipasserande, en student som inte fick slutföra en utbildning på grund av 

sin diabetes, en gynekologimottagning som påstod att två gifta kvinnor inte var ett 

par samt en arbetsgivare som varit otydliga i platsannons vilket drabbat en narko-

leptiker.  

 

 

Utbildningsinsatser  

Utbildningsverksamheten är jämte rådgivningen att betrakta som GRC:s huvudupp-

drag. GRC vill bygga upp en utbildningsverksamhet av hög kvalitet, som riktar sig till 

många olika målgrupper och innefattar flera olika ämnesområden. GRC har stora 

fördelar av att ha ett brett nätverk inom både folkbildningen och universitetsvärl-
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den. Under 2013 har GRC fokuserat på att bygga upp utbildningsverksamhetens 

struktur och rutiner för att säkra utbildningsverksamhetens kvalitet. Fokus har legat 

på att ta fram nödvändiga rutiner och mallar, samt metoder och material. Under 

året genomfördes totalt 30 utbildningsinsatser som beräknas ha nått 1 100 perso-

ner.   

 

GRC har hållit i både längre utbildningstillfällen och kortare informationsinsatser. 

De som anlitat GRC under året har varit folkhögskolor och studieförbund, ideella 

organisationer, Göteborgs universitet, Skolverket, DO, Folkbildningsrådet, Göte-

borgs Stad m.fl. Utbildningarna har getts i såväl GRC:s lokaler som i arrangörernas 

lokaler. Vissa av utbildningarna har genomförts inom ramen för större arrange-

mang, till exempel West Pride. Samtliga anställda har aktivt deltagit i utbildningsin-

satserna under året.  

 

GRC har även genomfört en lyckad volontärutbildning med fyra utbildningstillfällen, 

vilken har genererat 10 volontärer som kommer att vara engagerade i GRC:s verk-

samhet framöver.  

 

Under hösten arbetade en praktikant från Göteborgs universitets masterprogram i 

mänskliga rättigheter (som också var utbildad gymnasielärare) med att utvidga 

GRC:s utbildningskoncept till att utöver diskrimineringsfrågor och diskriminerings-

lagen i högre utsträckning även innefatta mänskliga rättigheter ur ett bredare per-

spektiv. Praktikanten arbetade också systematiskt med att ta fram utvärderingsme-

toder för volontärutbildningen, som en del av en utbildning i utvärderingsmetoder. 

Resultatet presenterades för GRC under januari månad 2014. 

 

 

Informationsinsatser   

Hemsida 

GRC:s hemsida innehåller information om vad diskriminering innebär, om våra tre 

huvudsakliga verksamhetsområden rådgivning, utbildning och opinionsbildning 

(projekt och kampanjer) samt information om och kontaktuppgifter till GRC. Vi har 
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löpande lagt ut nyheter om vår verksamhet, framförallt rådgivningen. Kalendariet 

har innehållit evenemang som GRC är involverad i. Dessa nyheter och evenemang 

har också publicerats på GRC:s Facebooksida där vi dessutom har lagt ut bilder, 

kommentarer och länkar till andra organisationers inlägg som berör vår verksam-

het.  

 

GRC:s hemsida besöktes under 2013 ca 7 000 gånger, av ca 4 500 unika besökare. 

Detta är en dubblering i jämförelse med 2012. 50 % av besökarna hittar vår hem-

sida genom Google, 20 % genom att slå in hemsidans URL direkt och 20 % genom 

Facebook.  

 

GRC har inlett en omfattande utveckling av vår hemsida. Vi har studerat statistiken 

för vilka av våra sidor som är mest populära och byggt om ordningen på sidorna för 

att göra det lättare att hitta rätt information. Vi har förtydligat och förenklat texter-

na samt arbetat fram standardtexter för våra viktigaste områden. Standardtexterna 

ska översättas och därmed ligga till grund för både hemsida och tryckmaterial på 

flera olika språk. 

 

Facebook 

GRC:s Facebooksida hade vid årsskiftet 771 följare som ”gillar” sidan. Antalet följare 

har ökat med 296 personer under år 2013. Sidan har besökts ca 3 000 gånger un-

der året. 

 

Trycksaker 

Ett verksamhetsområde där vi inte har kommit så långt som vi önskat är produktion 

av tryckt informationsmaterial om vår verksamhet. Hittills har vi själva producerat 

foldrar och flyers, med egen layout och utskrift i färgkopiator. Förberedelsearbetet 

för att producera trycksaker genomfördes under 2013. De texter som vi vill trycka 

upp är formulerade. Det som återstår att göra är att översätta texterna till önskade 

språk, utforma trycksakernas layout och design och lämna in till tryckeri för mass-

produktion. Detta kommer att ske under 2014. 
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Opinionsbildning 

GRC har medverkat och deltagit vid flera större arrangemang, konferenser och ma-

nifestationer under året. GRC har också anslutit sig till flera kampanjer. GRC har 

gjort uttalanden i media, för att lyfta fram de frågor som organisationen arbetar 

med. 

 

Massmedia 

GRC har bedrivit opinionsbildning bland annat genom massmedia:  

  

 I samband med projektet Dina Rättigheter 1.0:s releasefest för broschyrerna 

Våra Skyldigheter och Dina Rättigheter skrev Feministiskt perspektiv den 1 mars 

en längre artikel om projektets arbete. GRC:s projektledare framförde att ”det 

finns stor okunskap om papperslösas rättigheter”, som broschyrerna försöker 

råda bot på.  

 

 P3 Nyheter intervjuade GRC:s jurist den 13 maj i ett inslag om att DO lägger ner 

många fall. Vår jurist påpekade att DO:s arbete är svårt utifrån de resurser de 

tilldelas och att vi ”ännu bara har börjat skrapa på ytan i arbetet mot diskrimi-

neringen”. GRC har fått uppskattning för ett nyanserat inslag i en snårig debatt. 

 

 GRC och Kulturgruppen för resandefolket polisanmälde en hemsida med starkt 

nedlåtande kommentarer om resande. Åklagare valde att väcka åtal vilket 

uppmärksammades den 14 juni i Skaraborgs Läns Tidning, Skövde Nyheter, Nya 

Lidköpings Tidningen och Sveriges Radio P4. Kulturgruppen för resandefolket, 

uttalade att ”det är första gången det väcks åtal för hets mot folkgruppen för 

resande” och att ”en sån här hemsida drabbar många resande som känner sig 

kränkta”. Göteborgs rättighetscenters ordförande uttalade att ”det är viktigt att 

åklagaren gör ett tydligt ställningstagande mot rasismen mot resande och ro-

mer”, ”grupper som fortfarande är väldigt utsatta”.  

 

 Kristianstadsbladet uppmärksammade den 2 juli GRC:s ärende om hjälpmedel 
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på tåg. GRC uttalade att ”funktionshindrade inte får ta med sina trehjuliga 

cyklar på tågen i Skåne kan vara förtäckt diskriminering”.  

 

 GRC:s projekt Göteborg för alla! uppmärksammades i Göteborgs Fria Tidning 

den 2 oktober i samband med projektets lansering. GRC:s projektledare berät-

tar att projektet vill ge papperslösa trygga tillflyktsorter och skänka delaktighet i 

en stad som annars stänger dem ute.  

 

 I samband med avslöjandet av polisens register över romer och resande inter-

vjuar Göteborgs Fria Tidning den 7 oktober GRC:s jurist om GRC:s fall av diskri-

minering mot romer. Vår jurist framhöll att ”antiziganismen är i högsta grad le-

vande, det är ett samhällsproblem”. 

 

 GRC:s ordförande och representanter för flera av GRC:s medlemsorganisation-

er stod bakom en debattartikel den 9 november ”75 år sedan Kristallnatten och 

Europa blundar igen” där de påpekade att ”aldrig sedan Andra världskriget har 

så många folkvalda rasister huserat i Europas parlament.” 

 

 Ett av GRC:s ärenden uppmärksammas i Göteborgs Fria Tidning den 6 decem-

ber med titeln ”Västsvensk kommun åldersdiskriminerade”. GRC:s juristprakti-

kant uttalar att ”kommunen ser äldre som en belastning vilket är åldersdiskri-

minering”. 

 

 GRC driver även ett ärende om att två personer ska tillåtas närståendeadoptera 

trots att de inte är gifta, vilket är ett krav enligt lag. Detta uppmärksammas med 

två stora artiklar i Dagens Nyheter den 20 december med rubriken ”Fler typer 

av familjer behöver få ett erkännande” respektive ”De ska inte behöva ingå 

skenäktenskap”. 

 

Demonstrationer och manifestationer 

GRC har deltagit i följande manifestationer och demonstrationer, ofta med GRC:s 

banderoll: 
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 8 mars, Internationella kvinnodagen: demonstration för kvinnors rättigheter. 

 21 mars, Internationella dagen mot rasism: demonstration för en human 

flyktingpolitik och mot REVA, arrangerad av Asylrätt 2014. 

 8 april, Internationella Romadagen: deltagande i ceremoni där Göteborgs 

Stad uppmärksammade Internationella Romadagen. 

 2 juni: Regnbågsparaden, avslutning med stor Prideparad under West Pride 

 14 september, manifestation mot afrofobi. Kort tal från verksamhetsledaren 

 9 november: Kristallnattenmanifestation arrangerad av 9-november-

kommittén. Kommittén består av ett stort antal organisationer och politiska 

partier som gemensamt varje år manifesterar till minne av Kristallnatten, för 

alla människors lika värde och mot rasism, antisemitism, antiziganism, isla-

mofobi och homofobi. Kommitténs alla möten hölls i GRC:s lokaler. 

 20 november, Transgender day of remembrance: Deltagande i manifestation 

för att uppmärksamma och minnas alla transpersoner som fallit offer för hat-

brott.  

 19 december, fackeltåg mot rasism: Med anledning av nazistattacken mot en 

antirasistisk manifestation i Kärrtorp arrangerades antirasistiska demonstrat-

ioner runt om i landet. I Göteborg deltog över 3 000 personer. GRC var på plats. 
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Kampanjer 

 Asylrätt 2014 

GRC har under året beslutat att ansluta sig till kampanjen Asylrätt 2014 som 

verkar för en human flyktingpolitik och har fyra krav: 

- Sverige ska vara bundet att följa FN:s riktlinjer och aldrig mer utvisa någon 

till tortyr och förföljelse! 

- Synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande om-

ständigheter! 

- Överföringar enligt Dublinförordningen stoppas samt att regeringen verkar 

för dess avskaffande! 

- Bevisbördan ska flyttas från den asylsökande till Migrationsverket! 

 

GRC har inom SADB aktivt verkat för att SADB ska ansluta sig till två kampanjer. 

Detta har SADB också gjort: 

 

 Fight Racism Now – Action Speaks Louder Than Words 

Kampanjen startades på initiativ av Centrum Mot Rasism, men har under året 

bildat en egen kampanjförening. SADB har beslutat att under 2013-2014 ge-

mensamt ha antirasism som en gemensam nationell kampanj och genomföra 

denna genom att ansluta sig till Fight Racism Now. Kampanjens tidsplan har 

förskjutits under året och kampanjen kommer att kulminera på internationella 

dagen för avskaffande av rasdiskriminering 21 mars 2014. 

 

 Torsdagsaktionen 

Många riksförbund inom funktionshinderrörelsen har anslutit sig till Torsdags-

aktionen som tillkommit på initiativ av DHR. Varje torsdag kl. 8–9 samlas Tors-

dagsaktionen utanför Rosenbad för att kräva en lagförändring som klassar otill-

gänglighet som diskriminering. GRC har vid flera tillfällen deltagit i Torsdagsakt-

ionen och i september 2013 anslöt sig SADB till Torsdagsaktionen på initiativ av 

GRC. 
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Konferenser, mässor och arrangemang 

 17 april, Leva & Fungera-mässan. Denna mässa samlar verksamheter och or-

ganisationer som på olika sätt arbetar för personer med funktionsnedsättning-

ar. Flera av GRC:s medlemsorganisationer hade montrar på denna mässa och 

GRC besökte dem. 

 25–26 april, Nordisk konferens om diskriminering, Göteborgs universitet. 

Susanne Fransson och Eberhardt Stüber, författare till viktig litteratur inom dis-

krimineringsrätt, ansvarade för arrangemanget av en stor internationell konfe-

rens om diskrimineringsrätt på avancerad juridisk nivå. GRC:s personal deltog. 

 29 maj–2 juni, West Pride. HBTQ-festivalen i Göteborg bytte 2013 namn till 

West Pride. Här deltog GRC med tre seminarier om hbt-personers rättigheter ur 

olika perspektiv. GRC deltog även i den stora paraden som avslutade Pride-

veckan. 

 7 juni, Somalisk bok- och kulturmässa. En av GRC:s medlemsorganisationer 

arrangerade en somalisk kulturmässa. GRC deltog för att knyta kontakter och 

lära sig om somalisk kultur. 

 10 juni, Integrationsforum Västra Götalands län. Om mångfald och nyan-

ländas etablering. Av Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrations-verket. 

Bengt Westerberg föreläste om sin utredning Främlingsfienden inom oss. 

 16 oktober, MR-konferens Folkbildningsrådet, Stockholm. Deltagande med 

monter och seminarium på MR-konferens för landets samtliga folkhögskolor 

och studieförbund. 

 17–18 oktober, internationell konferens om näthat, arrangerad av DU  

 14–16 november MR-dagarna, Kulturhuset i Stockholm. Monterbemanning 

av SADB:s monter, nätverkande och seminariebesök. 

 

Projektverksamhet 

Under 2013 drev GRC två projekt och deltog som samverkanspartner i två ytterli-

gare projekt genom att sitta i styrgrupp och referensgrupp. GRC ansökte om tre nya 

projekt som samtliga beviljades inför kommande verksamhetsår. Samtal inleddes 

också med tilltänkta samarbetspartners om ytterligare en projektidé. 
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Projekt där GRC var projektägare 

 Dina rättigheter 2. Projektet syftade till att stärka papperslösas rättigheter, 

med särskild inriktning mot kvinnor och transpersoner, och finansierades av 

Västra Götalandsregionens kommitté för rättighetsfrågor. Inom projektet har 

broschyrerna ”Dina rättigheter” (riktade till papperslösa) och ”Våra skyldighet-

er” (riktade till myndigheter) producerats på ett stort antal språk. En hemsida 

med en kunskapsbank för papperslösa 

har också producerats. Samarbetspart-

ners: Interfem, kampanjen Ain´t I a Wo-

man och SFSA (Socialarbetare för social 

aktion).  

 

 Göteborg för alla! Syftet har varit att i 

samverkan med medlemsorganisationen 

Ingen Människa är Illegal och deras verk-

samhet ”Fristad Göteborg” kartlägga och 

skapa tillgänglig information om platser i 

Göteborg dit nyanlända och papperslösa 

personer kan vända sig för att tillgodose 

sina grundläggande behov och rättighet-

er. Inom projektet har vi, med hjälp av enkäter på olika språk, tillfrågat pap-

perslösa om behovet av platser och verksamheter i Göteborg samt kartlagt re-

dan existerande platser.  Projektet finansieras av Social resursförvaltning, Gö-

teborgs Stad. Projektet arrangerade under hösten en stor temadag/konferens i 

Hammarkullen, om papperslösas rättigheter. 

 

Projekt där GRC var samverkanspartner 

 KID – kompetensutveckling i diskrimineringsfrågor, projektägare Kvinno-

folkhögskolan. 

 Din vardag – vår politik, projektägare DHR, rättighetspolitiskt arbete för per-

soner med rörelsehinder. 
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Beviljade projektansökningar för 2014 

 Normkritiskt integrationsarbete – modeller för motverkande av andrafiering 

inom civilsamhället. Bidragsgivare Social resursförvaltning, Göteborgs Stad. 

 Göteborg mot islamofobi, bidragsgivare Ungdomsstyrelsen. Samarbets-

partners: Ibn Rushd studieförbund, Puntland Community Organisation. 

 Diskriminering i familjefrågor, bidragsgivare Kommittén för mänskliga rättig-

heter, VGR. Samarbetspartners: Kulturgruppen för resandefolket, RFSL, HSO 

Göteborg, HSO Västra Götaland, Kvinno- och tjejjouren ADA, Ibn Rushd studie-

förbund. 

 

Projektplanering inför framtiden 

 ”Social diskriminering”: inledande samtal om hur vi kan arbeta för rättigheter 

för människor i social utsatthet, såsom personer som är hemlösa, har beroen-

deproblem, har psykisk ohälsa. Utsatta grupper hamnar lätt mellan stolarna 

och får inte det stöd de behöver av samhället. Finns det möjlighet för utveckl-

ingsprojekt som bevakar dessa ofta rättslösa gruppers rättigheter? Inledande 

diskussioner pågår med SFSA (Socialarbetare för Social Aktion) och RFHL. 

 

 

Nätverkande 

Att nätverka, samverka, knyta kontakter, bygga broar och skapa rum för erfaren-

hetsutbyten och möten mellan verksamheter som kan lära av varandra, stödja och 

inspirera varandra och ibland också ifrågasätta och kritisera varandra är av allra 

största betydelse för aktörer inom det civila samhället. Horisonterna vidgas och nya 

kreativa idéer och möjligheter kan väckas.  GRC:s nätverkande sker på lokal, reg-

ional, nationell och i viss mån även på internationell nivå. Det sker på gräsrotsnivå 

med olika rättighetsrörelser och ideella organisationer, med den privata och offent-

liga sektorn, med politiker och tjänstemän inom offentlig förvaltning. 

 

GRC:s viktigaste nätverk består av medlemsorganisationerna, projektpartners, Sve-

riges antidiskrimineringsbyråer (SADB), DO, Göteborgs Stad och VGR:s rättighets-

kommittés kansli. Särskilt betydelsefulla kontakter har under året också skapats 
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inom det juridiska området.  

 

Högskoleutbildning i diskrimineringsrätt 

Diskussioner har inletts med Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universi-

tet om att genomföra en poänggivande uppdragsutbildning i diskrimineringsrätt på 

distans för Sveriges antidiskrimineringsbyråer. Intresse finns från samtliga inblan-

dade, men finansieringsfrågan har inte gått att lösa, då en sådan utbildning skulle 

kosta väldigt mycket att genomföra. Idén finns kvar, men är lagd på is tills finansie-

ring kan lösas. 

 

Asylrådgivningsbyrå i Göteborg 

GRC har tillsammans med ett antal organisationer bildat en ny förening med syfte 

att driva en asylrådgivningsbyrå med kostnadsfri juridisk rådgivning för personer i 

asylprocessen. GRC är stödmedlem i den nya organisationen och har en represen-

tant i styrelsen. GRC har under de två år som vi har existerat relativt ofta blivit kon-

taktade av personer som vill ha juridisk rådgivning och stöd kring sin asylprocess. 

Migrationsärenden faller oftast inte inom ramen för vårt uppdrag, men det har va-

rit mycket tillfredsställande att kunna vara delaktiga i att hitta en lösning för hur ci-

vilsamhället i Västsverige gemensamt kan verka för asylsökande människors rättig-

heter och rättssäkerhet. 

 

Law Clinics för juriststudenter 

Ett annat viktigt samarbete som har utvecklats under året är med juridiska institut-

ionen och Institutet för innovation och samhällsförändring vid Göteborgs universi-

tet. Institutet har i uppdrag att driva och stimulera akademiskt nyttiggörande på 

vetenskaplig grund. Detta vill de göra genom att starta så kallade ”Law Clinics”. En 

del av juristutbildningen ska göras om så att studenterna får arbeta praktiskt med 

juridisk rådgivning som en del av sin utbildning. Universitetet vill placera ut studen-

terna i de verksamheter i Göteborg som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till 

utsatta grupper. GRC är den samarbetspartner som universitetet etablerat närmast 

kontakt med och GRC kan komma att bli ”piloträttsklinik” för den nya utformningen 

av juristutbildningen. ”Law Clinics” förekommer inte heller på någon annan jurist-
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utbildning i landet.  

 

Institutet för innovation och samhällsförändring har gjort en ingående kartläggning 

av de verksamheter i Göteborg som erbjuder kostnadsfri rådgivning till utsatta 

grupper. GRC har tagit del av och bidragit till denna kartläggning och våra prakti-

kanter har haft i uppdrag att göra en utvidgad kartläggning av ideella organisation-

er och andra samhällsinstitutioner som på olika sätt arbetar för utsatta gruppers 

rättigheter i Göteborg. Genom detta samarbete har vi också haft nätverksträffar 

med övriga organisationer som erbjuder fri juridisk rådgivning i Göteborg. 

 

Sveriges antidiskrimineringsbyråer (SADB) 

Under året har GRC varit mycket aktiva inom nätverket Sveriges antidiskrimine-

ringsbyråer. Två nationella forummöten har hållits, ett i Örebro och ett i Göteborg 

som GRC arrangerade. Det är ett stort åtagande att arrangera ett tredagarsmöte 

med långa dagordningar för varje dag och deltagare från de flesta av nätverkets 14 

byråer, såväl anställda som förtroendevalda. Forummötet i Göteborg genomfördes 

på ett bra sätt och blev mycket lyckat. Inom SADB ingår GRC också i Region Syd, ett 

närmare samarbete mellan fem byråer som ligger i de södra delarna av landet: by-

råerna i Malmö, Helsingborg, Kalmar, Trollhättan och Göteborg. Region Syd har 

träffats vid fyra tillfällen, varav ett hos GRC i Göteborg. Vid dessa träffar ligger fokus 

på erfarenhetsutbyte och samverkan. Under 2013 har vi planerat att genomföra 

gemensamma aktiviteter under 2014 gällande romers rättigheter och i samband 

med Nordiskt Forum i Malmö i juni 2014. GRC har också varit representerat i två av 

SADB:s arbetsgrupper: samarbetskommittén och arrangemangsgruppen. Arrange-

mangsgruppen har ansvarat för SADB:s gemensamma utåtriktade aktiviteter, 

såsom den antirasistiska kampanjen och MR-dagarna. Under året har också två mö-

ten för erfarenhetsutbyte mellan dem som handlägger ärenden inom SADB genom-

förts. SADB:s jurister har fortlöpande utbyte med varandra om olika ärenden. GRC 

deltog vid bildandet av Rättsnätverket mot diskriminering, som kommit till på ini-

tiativ av Agera II-projektet som drivs av Diskrimineringsbyrån Uppsala. 

 

DO 
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GRC har under året samverkat med DO på flera sätt. Vi har deltagit i de träffar som 

DO har arrangerat för SADB, med erfarenhets- och informationsutbyte, samt fort-

bildning. GRC:s jurist har medverkat i en tvådagars utbildning om lagen som verk-

tyg, som DO arrangerade för ideella organisationer. GRC verksamhetsledare har 

tillsammans med DO hållit i seminarier om antidiskrimineringsarbete på lokal nivå 

under en nationell konferens om mänskliga rättigheter för landets folkhögskolor 

och studieförbund. 

 

Göteborgs Stad 

Inom Göteborgs Stad har GRC kontinuerlig kontakt med kommunalrådet med an-

svar för mänskliga rättigheter, specialiststaben på stadskansliet med ansvar för rät-

tighetsfrågor samt Social resursförvaltning som ansvarar för stadens samverkan 

med ideella organisationer inom det sociala området. Kommunstyrelsen i Göteborg 

har under året inrättat ett normkritiskt HBTQ-råd. I detta råd sitter 13 representan-

ter för ”HBTQ-Göteborg”, aktivister som arbetar för HBTQ-personers rättigheter. 

Dessa är personligt invalda i rådet och representerar inte någon organisation. Men 

personer med stark förankring inom GRC har blivit invalda i detta HBTQ-råd. 

 

Kommittén för rättighetsfrågor, Västra Götaland 

GRC har presenterat sitt projekt Dina rättigheter för regionfullmäktige. GRC har del-

tagit aktivt i kommitténs arbete med att ta fram en MR-policy för regionen och varit 

remissinstans i arbetet att fastställa en jämställdhetsstrategi för Västra Götalands-

regionen. Kommittén för rättighetsfrågor har också ett antal samråd med civilsam-

hället. Under hösten började kommittén att förbereda ett nytt samråd, för organi-

sationer som arbetar övergripande med rättighetsfrågor. I detta samråd kommer 

GRC att finnas med. 

 

Föreningen 

Medlemsorganisationer 

GRC har växt under året och tio nya medlemsorganisationer har tillkommit. Vid års-

skiftet i december 2013 hade GRC 27 medlemsorganisationer. GRC har under året 
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deltagit i ett flertal möten, arrangemang och utbildningar som våra medlemsorga-

nisationer genomfört, lärt oss om deras verksamhetsområden och informerat om 

vår verksamhet. GRC har också inlett projektsamverkan med flera av medlemsor-

ganisationerna. GRC:s medlemsorganisationer använder regelbundet GRC:s lokal 

för sina verksamheter.  

 

2013 var följande organisationer medlemmar i GRC: 

 

Attention Göteborg 

DHR Göteborg 

FOFF, Forum för feministiska föräldrar 

Forum för Mänskliga Rättigheter och De-

mokrati i Iran 

GIL, Göteborgskooperativet för Indepen-

dent Living 

Göteborg Dövas Förening 

Homan Göteborg 

HSO Göteborg 

HSO Västra Götaland 

Infoglob 

Ingen Människa är Illegal Göteborg 

Insolvens Väst 

Interfem 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred 

och Frihet, Göteborgskretsen 

Kulturgruppen för resandefolket 

Magan Welfare Förening 

Män för jämställdhet Göteborg 

Positiva Gruppen Väst 

Puntland Community Organisation 

PRO Göteborg 

Resandebarns rätt 

RFHL Göteborg 

RFSL Göteborg 

Rosengrenska stiftelsen 

Transföreningen FPES 

Unga Rörelsehindrade Göteborg 

Utopia

 

Årsmöte och medlemsmöten 

Årsmöte för Göteborgs rättighetscenter hölls den 19 mars 2013 på Kvinnofolkhögs-

kolan. Efter årsmötet avslutades kvällen med mingel i GRC:s lokaler.  

 

Två medlemsmöten har hållits under 2013. Den 16 maj inleddes medlemsmötet 

med föreläsningen ”Att vara olik och jämlik” om intersektionellt perpsektiv på lika-

behandling och rättvisa av Berit Larsson, doktor i genusvetenskap och lärare på 

Kvinnofolkhögskolan. Den 23 oktober berättade GRC:s jurister Erik Mägi och Anela 
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Resic om hur GRC arbetar förebyggande och med rådgivning kring diskriminering. 

Sedan hölls en workshop om förstärkt samarbete mellan medlemsorganisationerna 

kring antidiskriminering. 

 

Styrelsen 

Styrelsens sammansättning har sedan årsmötet 19 mars 2013 varit: 

Andréa Thibault, ordförande 

Rudi Rhodén, vice ordförande, avgick den 23 oktober 2013 

Kaj Heino, kassör 

Richard Magito Brun, ledamot 

Janerose Alvers, ledamot 

Araz Fanni, ledamot 

Margit Steiner, ledamot 

Karin Gren, ersättare, vice ordförande från 12 december 2013 

Abdullahi Mohamed Ahmed, ersättare 

 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Därtill har styrelsen träffats 

vid ett antal arbetsmöten. En styrelseutbildning om antirasism och feminism ägde 

rum den 18 augusti och genomfördes av Interfem. 

 

Verkställande utskott 

Verkställande utskottets sammansättning har varit Andréa Thibault och Kaj Heino 

under hela året, Rudi Rhodén till den 23 oktober 2013 och Karin Gréen från 7 no-

vember 2013.  

 

Revisorer 

Föreningens auktoriserade revisor är Ulf Borén, Synneby och förtroendevald revi-

sor är Xzenu Cronström Beskow, med Sara Habchi Vogler som ersättare. 

 

Valberedning 

På årsmötet 19 mars utsågs Masoud Vatankhah (sammankallande), Annika Larsson 

och Ann-Mari Rannanpää till valberedning.  
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Organisation och administration 

GRC har vidareutvecklat sina administrativa strukturer, bland annat rutiner för 

intranät och lokaler samt löneadministration. GRC har även utvecklat metoder för 

interna workshopar för att planera verksamheten och öka samverkan mellan de 

olika verksamhetsgrenarna. GRC har även arbetat för att göra sin rekrytering av 

personal, praktikanter och volontärer kompetensbaserad och likabehandlande. 

Under året genomförde GRC även tagit beslut att genomföra processen Kompe-

tensutveckling för individ och verksamhet, se mer om detta nedan. 

 

Personal 

GRC:s personalstyrka har under 2013 bestått av fyra personer som delat på tre hel-

tidstjänster:  

Pia Emanuelsson, verksamhetsledare, 100 %, tillsvidareanställd 

Erik Mägi, jurist, 100 %, tillsvidareanställd 

Anela Resic, juristvikarie, deltid, tidsbegränsad anställning 

Paula Cardozo, projektansvarig, deltid, tidsbegränsad anställning 

 

GRC:s jurist har varit föräldraledig på deltid och en vikarie har anställts för att ar-

beta med rådgivningen, så att den juridiska rådgivningsverksamheten totalt haft en 

heltidtjänst. 

 

Under året har GRC också haft tre praktikanter som praktiserat inom ramen för föl-

jande utbildningar: juristassistentutbildning, juristprogrammet, master i mänskliga 

rättigheter. Praktikanterna har bistått i rådgivnings- och utbildningsverksamheten, 

samt i det övriga dagliga arbetet. Vi har också haft en PRAO-elev från högstadiet 

under två veckor. 

 

Under hösten 2013 genomförde GRC en volontärutbildning och startade upp en vo-

lontärpool för personer som vill genomföra volontärarbete för GRC. I volontärpoo-

len finns idag 10 aktiva personer. Volontärutbildningen har utvärderats och ska ge-

nomföras regelbundet två gånger per år för att utvidga poolen med engagerade vo-
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lontärer.  

 

En inredningsdesigner gjorde också ett större volontäruppdrag för GRC. Inred-

ningsdesignern inredde det samtalsrum där GRC:s jurister tar emot klienter för 

rådgivningssamtal, så att mottagandet av klienter ska ske på ett inbjudande, tillits-

fullt och professionellt sätt. 

 

Tidigt under verksamhetsåret stod det klart att personalen upplevde stress och 

överbelastning. Arbetsbördan var för stor, vilket visade sig i bl.a. stressrelaterad 

sjukskrivning i personalgruppen.  

 

Rådgivningsverksamheten tvingades också införa ett handläggningsstopp under pe-

rioden april–juli, då inkomna diskrimineringsärenden översteg den kapacitet orga-

nisationen hade med totalt en heltidstjänst till förfogande för juridisk rådgivning. 

Det var en svår situation som krävde en seriös satsning på att skapa en god ar-

betsmiljö för GRC:s anställda. Uppfattningen inom organisationen var att detta var 

särskilt angeläget i uppbyggandet av en ny organisation, så att arbetssituationen 

och förhållandena görs långsiktigt hållbara från början. Ett systematiskt arbetsmil-

jöarbete prioriterades därför under våren. Arbetet inriktades mot ett antal områ-

den: regelbunden handledning för personalen infördes, ett systematiskt säkerhets-

arbete inleddes, medarbetarsamtal genomfördes, organisationsutveckling för att 

skapa tydliga strukturer, rutiner, roller och arbetsbeskrivningar inleddes. Persona-

len prioriterade också trivsel och arbetsgemenskap på arbetsplatsen som en viktig 

fråga. Genom dessa åtgärder lyckades organisationen vända en krissituation till en 

positiv och konstruktiv utveckling som lyfte organisationen och verksamheten.  

 

Kompetensutveckling 

En ytterligare satsning på organisationsutveckling och arbetsmiljö gjordes genom 

att GRC via sin arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen fick ett erbjudande om 

att delta i en ”KIV-process” arrangerad av Trygghetsrådet TRS. Detta trygghetsråd 

arbetar förebyggande med KIV-metoden, som står för kompetensutveckling för 

individ och verksamhet. Syftet är att skapa tryggare arbetsplatser för de anställda. 

TRS erbjuder handledning och ett antal workshops för att enligt väl utvecklade 
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metoder arbeta fram verksamhets- och kompetensutvecklingsplaner för 

organisationen. Det är också en lärandeprocess där metoderna implementeras i 

organisationen så att den fortsättningsvis har tillgång till dessa verktyg för årliga 

verksamhets- och kompetensutvecklingsplaner. KIV-processen är kostnadsfri och 

deltagande organisationer får dessutom ekonomiskt bidrag för 

kompetensutveckling för varje anställd. Under 2013 genomfördes en ”förprocess” 

inom organisationen. Denna förprocess syftade till att undersöka möjligheterna att 

genomföra en KIV-process inom organisationen. Förprocessen kom fram till att KIV 

är genomförbart inom GRC och KIV-processen kommer att genomföras 

tillsammans med Trygghetsrådet under 2014. 
 

Övrig kompetensutveckling under året har bland annat innefattat arbetsgivarut-

bildning för ordförande och verksamhetsledare, styrelseutbildning om feminism 

och antirasism, personalens deltagande i en internationell antidiskrimineringskon-

ferens på Göteborgs universitet, deltagande under MR-dagarna och på DOs utbild-

ningsinsatser för antidiskrimineringsbyråernas anställda samt deltagande i utbild-

ning och konferens om Näthat, arrangerade av Diskrimineringsbyrån Uppsala. 

Verksamhetsledaren har också gått en utbildning om kompetensbaserad rekryte-

ring, med syftet att i framtida rekryteringar genomföra dessa med metoder som är 

icke-diskriminerande och kompetensbaserade. 

 

Lokal och inventarier 

Eftersom GRC:s bidrag under 2012 var oväntat låga, fick vi då avvakta med att ut-
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rusta vår nya lokal på ett funktionellt sätt. Detta har istället skett under 2013. GRC:s 

lokal har 3 kontorsrum med åtta skrivbordsplatser, ett samtalsrum för mottagande 

av klienter och ett större mötesrum för möten och utbildningar. Lokalen är utfor-

mad så att den är tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar. Under 

året har arbete genomförts för att få alla nödvändiga funktioner på plats. Samtals-

rummet har inretts av en volontär inredningsdesigner. Möteslokalen har möblerats 

med fällbara konferensbord och utrustats med whiteboards, anslagstavlor mm. 

Kontorsrummen har planerats och möblerats för att tillgodose verksamhetens be-

hov. Ett säkerhetsskåp har införskaffats för förvaring av känslig information. 

 

Lokalen har utöver den dagliga verksamheten använts för utbildningsverksamhet, 

av medlemsorganisationer för sin mötesverksamhet och för möten med kommit-

téer inom det civila samhället där GRC är delaktiga. GRC har också tagit emot flera 

studiebesök och internationella gäster i lokalen. Lokalens mötesrum har också re-

gelbundet hyrts ut som föreläsningssal till Kvinnofolkhögskolan.  

 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi har varit god. Föreningens två stora inkomstkällor utgörs av 

ett kommunalt verksamhetsbidrag som beslutas av Social resursnämnd och statliga 

projektmedel för antidiskrimineringsverksamhet som beslutas av Ungdomsstyrel-

sen. Det kommunala verksamhetsbidraget uppgick till 1 mkr och Ungdomsstyrel-

sens bidrag till 670 tkr. 

Utöver detta har föreningen haft projektfinansiering om 450 tkr (150 tkr periodise-

rat från 2012) från Västra Götalandsregionen – Rättighetskommittéen för MR-

arbete och 200 tkr från Göteborgs stad för integrationsverksamhet.  

Renoveringen av föreningens lokaler 2012 var kostsamma och kostnaderna för 

denna avskrivs över flera år. Avskrivningen om drygt 60 tkr är givetvis en belastning 

för verksamheten, dock har försäljningen av utbildningar gått bättre än väntat och 

därmed bidragit till att hålla underskottet på en låg nivå.    
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Bilaga 1 
 

GRC:s rådgivningsmodell 

 

Rådgivning 

 

1. Information om Göteborgs rättighetscenter (GRC) 

2. Vad har hänt? 

3. Vad vill klient ska hända? 

a) Framföra kritik 

b) Få ursäkt eller annan upprättelse 

c) Fullfölja ursprungligt mål 

d) Få ersättning 

e) Ändra regler och liknande 

f) Skapa opinion 

4. Vad kan klient, GRC och andra aktörer göra? 

 

Handläggning 

 

5. Åtagande för GRC 

- fullmakt från klient 

6. Utredning     

7. Bedömning    

8. Agerande 

a) Framföra kritik 

b) Medling 

c) Rättsliga åtgärder 

d) Media och opinionsbildning 

9. Avslutning och utvärdering 


