
 

 

 

VÄSTSVERIGE MOT RASISM 

   

 

 

                         

MÅNGFALD ELLER LIKA RÄTTIGHETER? 
Vidga normen i praktiken om  

aktiva åtgärder i arbetslivet kopplat till hudfärg 

Välkommen på seminarium 2020-03-18 

 
  



Vidga Normen till Göteborg!  
 

Att arbeta med mångfald är viktigt i varje organisation men vad händer när vi frångår grundidén 

som det bygger på? Jämlikhet, lagar och bestämmelser för att säkerställa att alla oavsett hudfärg 

har lika rätt och möjligheter i arbetslivet. Det resulterar i att vi får homogena organisationer där 

representation på ledande positioner uteblir och en samhällsutmaning. Vidga Normen arbetar 

med att adressera hudfärgsdiskriminering genom att arbeta med lagstiftningen om aktiva 

åtgärder utifrån hudfärg. Vilket alla arbetsgivare är ålagda att arbeta med när man arbetar med 

de 7 diskrimineringsgrunderna.  

Den 18 mars kommer Vidga normen till Göteborg! 

Seminariet riktar sig till dig som är HR-chef och dig som är nyckelperson i arbetet med aktiva 

åtgärder. Välkomna att delta och inspireras!  

 

Datum:  18 mars 

Tid:  Klockan 9:00-12:00 (kaffe från kl. 08:30) 

Plats:  Sjöfartssalen, Rådhuset, Gustav Adolfs Torg 1 

Anmälan: Bekräfta ditt deltagande genom att acceptera denna inbjudan – först till kvarn. 

Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har 

10 platser var på detta seminarium.  

Göteborgs Stad: johanna.franzen@stadshuset.goteborg.se 

Länsstyrelsen Västra Götaland: ann.hansson@lansstyrelsen.se 

Västra Götalandsregionen: jesper.svensson@vgregion.se 

 

Vidga normen i praktiken är ett projekt som drivs av Länsstyrelsen i Stockholm och finansieras av 

Europeiska Socialfonden. De har tagit fram en modell för att jobba med aktiva åtgärder mot 

diskriminering i organisationer enligt lag. Fokus ligger på förändrade praktiker och att skapa en 

inkluderande organisationskultur. Syftet är att främja en jämlik regional tillväxt i 

Stockholmsregionen.  

 

Här kan ni läsa mer http://vidganormen.se/  

 

 

Västsverige mot rasism är ett nätverk mellan Länsstyrelsen Västra Götaland, 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad med syfte att bidra till ett 
systematiskt arbete för att garantera att vi respekterar, skyddar och främjar 
mänskliga rättigheter, demokrati och hållbarhet genom att motverka rasism och 
diskriminering i Västra Götaland. Nätverket ska vara ett lärande nätverk som 
tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar kunskap.  
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