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Projektet Fakta om diskriminering

Tillsättande

Justitieministeriet har i dag tillsatt projektet Fakta om diskriminering, som finansieras
ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. Projektet syftar till att
förbättra insamlingen och tillämpningen av diskrimineringsdata i Finland. Projektet stö-
der systemet för uppföljning av diskriminering som samordnas av justitieministeriet ge-
nom att utveckla och testa nya metoder och verktyg för datainsamling och stärka sam-
arbetsstrukturerna för intressentgrupperna.

Mandatperiod

1.2.2021– 31.1.2023

Bakgrund

Finlands regering inrättade ett nationellt system för uppföljning av diskriminering
2008. Systemet utvecklades ursprungligen 2007–2008 inom ramen för ett EU-finansi-
erat projekt, som grundade sig på den europeiska handboken om insamling av jämlik-
hetsdata (European handbook on equality data). Sedan 2016 har systemet i allt högre
grad fokuserats på att stödja forskningsbaserade beslut inom jämlikhetspolitiken. En
viktig del av det finska systemet är webbplatsen www.faktaomdiskriminering.fi, som
erbjuder en översikt av diskrimineringsläget i Finland.

Finland har deltagit aktivt i arbetet i den arbetsgrupp som tillsatts av Europeiska kom-
missionen i syfte att utveckla insamlingen av jämlikhetsdata. På EU-nivå har man utfört
utvecklingsarbete som stöder arbetet på nationell nivå. Genom samarbetet har man
fått synvinklar som ligger till grund för många av funktionerna i projektet Fakta om dis-
kriminering. Avsikten är att inom projektet genomföra flera EU-riktlinjer på nationell
nivå.

Syftet med projektet Fakta om diskriminering är att åtgärda de nationella brister som
underarbetsgruppen i sitt arbete upptäckt i kartläggningen av källorna för diskrimine-
ringsdata och i det operativa arbetet inom det nationella systemet för uppföljning av
diskriminering. Projektets resultat bidrar till att effektivisera verksamheten i det nation-

http://www.faktaomdiskriminering.fi/
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ella uppföljningssystemet och öka dess verkningsfullhet. Projektet Fakta om diskrimine-
ring stöder regeringsprogrammets mål om att stärka den systematiska uppföljningen av
diskriminering och hatbrott i Finland och även handlingsprogrammet mot rasism och
för goda relationer (2021–2023) som fastställts i statsminister Marins regeringspro-
gram.

Mål

Projektet syftar till att förbättra metoderna och strukturerna för insamling av diskrimi-
neringsdata i Finland. Avsikten är att förbättra tillgången till och användbarheten av in-
formationen i beslutsfattandet. Projektet stöder det system för uppföljning av diskrimi-
nering som samordnas av justitieministeriet och samarbetet och samordningen mellan
intressentgrupperna. Projektet skapar även samarbetsstrukturer för nya intressent-
grupper genom att göra det lättare för organisationer och sådana grupper som utsetts
för diskriminering att delta i uppföljningen av diskriminering.

Uppdrag

Projektet har delats in i fyra projektblock. Justitieministeriet ansvarar för genomföran-
det av samtliga block.

Projektblock 1: Samordning och administration av projektet

I projektblocket ingår allmän samordning och administration av projektet för att verk-
samheten ska kunna genomföras effektivt.

Verksamhet:
• Ekonomisk uppföljning och regelbunden rapportering i kommissionens projekt-

portal.
• Intern utredning av projektet

Projektblock 2: Effektivisering av samarbetet och samordningen mellan de centrala
intressentgrupperna i Finland

Syftet med projektblocket är att stärka samarbetet och samordningen mellan intres-
sentgrupperna. Inom blocket utvecklas metoder och strukturer för att samla in diskri-
mineringsdata. Ett annat mål är att göra det lättare för organisationer och sådana grup-
per som utsetts för diskriminering att delta i uppföljningen av diskriminering.

Verksamhet:

• Tematiska rundabordssamtal med följande teman:
o definitioner och kategorier som används vid insamling av diskrimine-

ringsdata,
o effektivisering av tillgången till data för att tillgodose likabehandling av

etniska grupper och HBTIQ-grupper,
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o mätning av strukturell diskriminering,
o människorättsprinciperna vid insamlingen av data.

• Tematiska informationsblad om resultaten av rundabordssamtalen.

Projektblock 3: Effektivare användning av diskrimineringsdata

Projektblocket syftar till att förbättra tillgången till och användbarheten av diskrimine-
ringsdata i beslutsfattandet. Ett annat mål är att göra det lättare för organisationer och
sådana grupper som utsetts för diskriminering att delta i uppföljningen av diskrimine-
ring samt öka samarbetet och samordningen mellan intressentgrupperna.

Verksamhet:

• Morgonkaffemöten för politiker och beslutsfattare i anslutning till likabehand-
lingskonsekvenserna av aktuella processer och projekt.

• Utveckling av elektroniska verktyg för att utveckla det kunskapsbaserade be-
slutsfattandet.

o Utveckling av webbplatsen www.faktaomdiskriminering.fi.
• Videokampanjen Tiesitkö, että (Visste du att).
• Visualisering av data med hjälp av grafik.

Projektblock 4: Multinationellt inlärningsprogram för bättre datainsamling

Syftet med projektblocket är att förbättra metoderna och strukturerna för insamling av
diskrimineringsdata och stärka samarbetet och samordningen mellan intressentgrup-
perna.

Verksamhet:

• Multinationell workshop om olika länders praxis vid insamlingen av diskrimine-
ringsdata.

• Organisationsworkshoppar om erfarenheterna av strukturell diskriminering.
• Förutredning av en översikt av informationskällor. Tema: strukturell diskrimine-

ring och utveckling av dess uppföljning.

Organisation

Projektet genomförs av justitieministeriet. Justitieministeriets enhet för självstyrelse
och jämlikhet svarar för den allmänna projektadministrationen och bistår med expertis
och stöd inom alla projektblock.

Projektet har även flera samarbetspartner som bidrar till verkställigheten av projektet.
Den viktigaste kanalen är samarbetet med expertgruppen för systemet för uppföljning
av diskriminering. Genomförandet av projektet rapporteras regelbundet till expertgrup-
pen.

http://www.faktaomdiskriminering.fi/
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Projektchefen för projektet Fakta om diskriminering, Mia Luhtasaari, utnämns genom ett
tidsbegränsat tjänsteförordnande till projektchef för tiden 15.3.2021–31.1.2023 och ska
genomföra de uppgifter som justitieministeriet ansvarar för samt sköta projektadminist-
rationen och den övergripande samordningen. Projektet har en deltidsanställd kommu-
nikations- och evenemangsexpert.

Sakkunniga i projektet är även
· specialsakkunnig Katriina Nousiainen

Kostnader och finansiering

Projektets budget uppgår till 146 975,20 euro.

Projektet har fått finansiering ur EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medbor-
garskap (REC). EU:s andel av projektets finansiering uppgår till 117 580,16 euro, vilket
är 80 procent av projektets sammanlagda finansiering. Den övriga finansieringen är nat-
ionell.

Avdelningschef Johanna Suurpää

Enhetschef Corinna Tammenmaa

SÄNDLISTA Projektets samarbetspartner

FÖR KÄNNEDOM
Justitieminister Anna-Maja Henriksson
Statssekreterare Malin Brännkärr
Specialmedarbetare Otto Andersson
Specialmedarbetare Lisa Palm
Specialmedarbetare Niklas Mannfolk
Kanslichef Pekka Timonen


