Vill ni gå från ord om inkludering
och allas lika värde till faktisk
förändring?
Som förening behöver ni arbeta aktivt och konkret med frågor om inkludering, jämställdhet,
jämlikhet och mänskliga rättigheter. Föreningar spelar en viktig roll i arbetet mot diskriminering,
kränkningar och utanförskap. Ett villkor för att få ekonomiskt föreningsstöd från Helsingborgs
stad är följa FN:s konventioner för de mänskliga rättigheterna. Konventionerna beskriver vilka
rättigheter ni som förening ska bidra till. Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder är en bra
utgångspunkt för att analysera och förändra er verksamhet.

De sju diskrimineringsgrunderna
•
•
•
•
•
•
•

Kön
Ålder
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Könsidentitet och könsuttryck

Med hjälp av diskrimineringsgrunderna kan ni titta på följande områden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Representation - vilka är representerade i er förening (medlemmar, beslutspositioner, deltagare
m.m.) Vilka når ni inte?
Inflytande - vilka får vara med och påverka och bestämma om verksamheten i er förening? Får
alla likvärdiga förutsättningar för att utöva inflytande?
Social miljö/kultur - vilken kultur präglar er förening? Finns det normer, beteenden, jargong och
beslut som påverkar människors möjligheter att delta i er förening?
Resurser - vem får del av föreningens resurser? Resurser kan till exempel vara tid, pengar och
lokaler.
Fysisk miljö - hur påverkar den fysiska miljön människors möjligheter att delta i er verksamhet?
Kunskap - har alla som är aktiva i föreningen den kunskap de behöver för att jobba för
inkludering och mot diskriminering?
Kommunikation - hur bidrar er kommunikation till att människor känner sig inkluderade och
välkomna? Vilka finns med på era bilder och hur? Hur skriver ni om människor?

Vill ni lära er mer och få stöd i arbetet för lika möjligheter?
• Helsingborgs stads arbete för lika möjligheter: likamojligheter.helsingborg.se
• SISU:s analysverktyg om jämställdhet:
utbildning.sisuidrottsbocker.se/globalassets/sisu/generell/inkludering/dokument/test/jamstalldhetsanalys.pdf
• SISU:s utbildningswebb Inkluderande idrott:
utbildning.sisuidrottsbocker.se/sisu/generell/organisation/inkluderande-idrott/
• Metodmaterial om normer: levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/bryt-tredje-upplagan.pdf
• Barnets rättigheter: barnombudsmannen.se
• Tillgänglighet: mfd.se

• Jämställdhet: jämställ.nu
• Antirasism: levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism-0

