DO är en myndighet som arbetar för lika rättigheter och möjligheter
och mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet
eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

DO på MR-dagarna
Sakligt motiverad eller koppling till kön?
Fredag 18 november, klockan 10.30-12.00, plats Live 3
Unik rapport från DO — hur går arbetsgivarna tillväga när de tolkar
lagens krav om att förebygga och motverka osakliga löneskillnader
mellan kvinnor och män?
Medverkande: Agneta Broberg, DO, Johanna Kumlin, DO, Gunilla Grenö,
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation BAO, Peter Holmström,
Stadskontoret, Malmö stad, Marcus Eriksson, Byggnadsarbetareförbundet
Skåne.
Moderator är Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalist.

Hur ser diskrimineringen av
muslimer i Sverige ut?

Fredag 18 november,
klockan 13-14, plats Live 6+7

Medverkande: Moa Bursell, Institutet för framtidsstudier,
Ammar Makboul, DO, Maimuna Abdullahi, delförfattare till
den svenska ENAR-rapporten Forgotten Women, utgiven av
European Network Against Racism. Moderator är
Eva Gustafsson, Rättighetscentrum Västerbotten.

Torsdag 17 nov, kl 15-16, plats Live 3

Träffa
medarbetare
från DO och passa
på att bläddra i
DO:s färskaste
rapporter.

— vad hände sen?

DO presenterar en ny rapport där anmälningar om
upplevd diskriminering från muslimer i Sverige har
analyserats av forskaren Moa Bursell.

— civilsamhällets avgörande roll

Monter 36

Regeringens
hbt-strategi

Lördag 19 november, klockan 13.30-14.30, plats Live 1

Med lagen som verktyg

Utställning

Myndigheter berättar i ett samtal
med RFSL om sitt arbete för att
uppfylla strategins övergripande
målsättning med fokus på lika
rättigheter och möjligheter.

DO medverkar även i

Samvetsfrihet i arbetslivet
— varför ska vi ha det?

Fredag 18 nov, kl 16.30-17.30, plats Live 1

Hur kan lagen användas i det lokala civilsamhällets
arbete för att främja lika rättigheter och
möjligheter? Arrangör: Studieförbundet Sensus

Samvetsfrihet är en konfliktfylld rättighet. Var
går gränsen för vad som bör tillåtas eller inte?
Arrangör: Teologiska högskolan Stockholm

Läs mer på www.do.se/kalendarium

