Liste over rettshjelpstilbud
Juss-Buss
Arbinsgate 7, 0253 OSLO
Telefon: 22 84 29 00. Telefaks: 22 84 29 01
Nettside: http://www.jussbuss.no
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Arbins gate 7 (Postadresse: PB 2691 Solli, 0204 Oslo)
Telefon: 22 84 29 50. Telefaks: 22 84 29 51
Nettside: http://www.jurk.no
Jussformidlingen i Bergen
Sydneshaugen 10, 5007 Bergen
Telefon: 55 58 96 00. Telefaks: 55 58 96 06
Nettside http://www.jussformidlingen.no
Jusshjelpa i Nord Norge
UiTø, Breivika senter, 9037 Tromsø
Telefon: 77 64 45 61/62/63. Telefaks: 77 64 65 65
Nettside: http://www.jus.uit.no/Jusshjelpa
Jushjelpa i Midt-Norge
Bispegt. 9B (Postadresse: PB 312, 7402 Trondheim)
Telefon: 73 51 52 50. Telefaks: 73 52 72 80
Nettside: http://www.jushjelpa.no
Kontoret for fri rettshjelp, Oslo og Akershus
Storgt. 19 (2. etg.), 0184 Oslo
Telefon: 22 42 52 60. Telefaks: 22 33 23 96
Advokatvakten www.jus.no
Nettside: www.jus.no (landsdekkende advokatvaktoversikt)
Retthjelpskontoret i Indre Finnmark
PB 226, 9730 Karasjok
Telefon: 78 46 73 55
Også i Tana, telefon: 78 92 77 14 og i Kautokeino, telefon: 78 48 68 46

Senter mot etnisk diskriminering
lik behandling • lik mulighet • lik rett

Skriv til oss! Besøk oss! Ring oss!
Senter mot etnisk diskriminering (SMED)
Postadresse:
Postboks 677 Sentrum
NO-0106 Oslo
Besøksadresse:
Prinsensgate 22, Oslo
Telefon: 22 24 69 70
Faks: 22 24 69 72
Gratisnummer: 22 24 69 87
E-post: smed@smed.no
Nettside: www.smed.no

SMED legges ned
– Hva nå?

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
PB 8893 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: 22 20 84 40
Nettside: www.noas.org
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Kontorer i Oslo, Kristiansand, Ålesund og Trondheim
Oslo adresse: Langesgt.1, 0165 Oslo
Telefon: 22 11 10 17
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
PB 2832 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 20 87 37. Telefaks: 22 20 84 44
Nettside: www.omod.no

Informasjon til SMEDs brukere om avvikling av rettshjelpen,
midlertidige ordninger og nytt diskriminerings- og likestillingsombud
Utgitt av SMED, mai 2005

Antirasistisk senter – Råd- og veiledningstjenesten
Telefon: 23 13 90 00
Nettside: www.antirasistisk-senter.no
Design: Cazawa Dezign Trykk: Tøyen Trykk AS

SMED legges ned…
Praktiske konsekvenser
SMED har gitt rettshjelp i saker om diskriminering, dokumentert art
og omfang av diskriminering og vært en pådriver for etnisk og
religiøs likestilling.
Den 1. januar 2006 skal SMED legges ned, og et nytt likestillings – og diskrimineringsombud vil starte sitt arbeid. Det nye
Ombudet skal arbeide med likestilling og diskriminering, i forhold til
etnisitet, etnisk- og nasjonal opprinnelse, religion og kjønn. SMED
tror det nye Ombudet vil gi et bedre vern mot diskriminering og bidra
til styrket innsats for likestilling.
SMEDs rettshjelp faller bort
Fra 1. juli 2005 vil vi ikke lenger ha mulighet til å ta imot nye saker
om rettshjelp. Dersom du trenger rettshjelp etter denne datoen,
kan du ta kontakt med kontorene nevnt på baksiden av denne
brosjyren.
Fra 1. juli 2005 og frem til 31. desember 2005, skal vi forsøke å
avslutte så mange saker som mulig. Likevel vil ikke alle saker være
avsluttet når SMED legges ned den 1. januar 2006. Vi skal så langt
mulig sørge for at sakene som vi ikke kan avslutte vil bli avsluttet
av andre som gir rettshjelp.
SMEDs fortsetter sitt arbeid mot diskriminering
i hele 2005
Selv om vi slutter å ta i mot nye saker om rettshjelp fra 1. juli vil
SMED fortsette sitt arbeid mot diskriminering ut året. SMED skal
fortsatt jobbe med dokumentasjon og påvirkning for å bekjempe
diskriminering.
Dokumentasjon
Hvert år har SMED gitt ut rapporten Underveis mot et bedre vern.
Det vil vi også gjøre i år. Rapporten presenterer viktige sider av
SMEDs arbeid. Årets rapport blir den siste, og vi vil oppsummere
hva som har skjedd på de områdene SMED har engasjert seg i,
siden vi startet i 1998.
SMEDs arbeid med å dokumentere art og omfang av
diskriminering i Norge skal være avsluttet innen 1. januar 2006.
I løpet av høsten 2005 må vi avslutte prosjektene vi har påbegynt.
Vi ønsker bl.a. å hente inn informasjon om diskriminering i høyere
utdanning, ved utlysning av stillinger og om rasistiske ytringer på
internett.
Vi skal sørge for at SMEDs dokumentasjon er tilgjengelig også
etter at SMED er nedlagt.
Pådriverarbeid
SMED vil fortsette å delta aktivt i media når saker som dreier seg
om diskriminering tas opp. SMED vil ha kontakt med politikere og
myndigheter og fortelle om behov for å endre praksis. Vi vil også gi
innspill basert på vår kunnskap og våre brukeres erfaringer med
diskriminering. Arbeidet fortsetter frem til det nye Ombudet er etablert.

Hva kan SMED hjelpe med frem til det nye ombudet
er på plass?
I tiden fra SMED slutter å ta i mot nye saker og frem til et nytt
ombud åpner, vil tilbudet til våre brukere bli redusert. Vi vil likevel
gjøre det vi kan for at brukerne får den hjelpen de trenger.
Det gjelder både for deg som allerede har en sak hos oss, og deg
som ønsker hjelp i forbindelse med en ny sak etter 1. juli.
Veiledning og videreformidling
Du som allerede har en sak hos oss, vil få hjelpen du trenger til
saken er ferdig behandlet. Hvis saken ikke kan avsluttes innen
1. januar 2006, vil SMED så langt mulig hjelpe deg med å ta
kontakt med andre slik at de kan fortsette å arbeide med din sak.
For deg som trenger hjelp med en ny sak etter 1. juli 2005 og frem
til det nye Ombudet er på plass, kan vi:
1. Gi generell informasjon om rettigheter og plikter.
2. Gi informasjon om andre som gir rettshjelp.
3. Hjelpe med å klage til riktig kontor.
Andre som gir rettshjelp
Det finnes flere organisasjoner og kontorer som gir gratis rettshjelp.
En oversikt over flere av disse finner du på nettsidene til Justisdepartementet:
http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regelverk/retningslinjer/
012101-990143/dok-bn.html
Det er også en liste over kontorer som gir rettshjelp på baksiden
av denne brosjyren. Jusstudenter i alle de største byene gir gratis
rettshjelp på egne kontorer. Noen av de frivillige innvandrerorganisasjonene har egne rådgivningstjenester. Fagforeninger tilbyr
juridisk veiledning til sine medlemmer. SMED kan hjelpe med å
finne frem til ordninger som kan passe for deg.
Det finnes statlige og kommunale ombud og klageorgan som kan
hjelpe med forskjellige typer saker; f eks kommunale Byombud,
Pasientombud, Helse- og sosialombud i Oslo, og forbrukerkontor.
Sivilombudsmannen tar imot klager mot offentlige kontorer.
Offentlige klageorgan er forpliktet til å hjelpe deg med å skrive
klager. Oslo kommunes kontor for fri rettshjelp holder til i Storgaten
19. Der kan du få gratis rettshjelp hvis du ikke har midler til å
betale for en advokat selv.
Det er også mulig å søke fylkesmannen om fri rettshjelp i saker om
diskriminering. Likevel kan man bare få fri rettshjelp i noen typer
saker. I saker som har stor velferdsmessig betydning kan staten gi
fri rettshjelp dersom du har lavere inntekt enn 230.000 kroner i
året og det er rimelig at staten dekker utgiftene til rettshjelp.
SMED kan gi deg råd om hvordan du kan søke om fri rettshjelp.

Nytt ombud – oppgaver og funksjoner…
Diskrimineringsombudet skal starte sitt arbeid 1. januar 2006.
Hvis det blir utsettelser, vil SMED fortsette sin virksomheten inntil
videre. SMEDs virksomhet skal legges ned samtidig som det nye
Ombudet starter sitt arbeid.
Det nye Ombudet vil arbeide med enkeltsaker om diskriminering
og med dokumentasjon. Ombudet vil også ha ansvar for å påvirke
myndigheter og samfunnet generelt Det vil bli etablert en likestillings og diskrimineringsnemnd, som kan fatte vedtak i saker der
partene ikke kommer frem til frivillige løsninger. SMED mener at det
nye Ombudet vil skape en styrket innsats for etnisk og religiøs likestilling og et mer effektivt vern mot diskriminering.
Ombudets behandling av enkeltsaker
Hva vil nedleggelsen av SMED og åpningen av et nytt Ombud innebære for deg som opplever at du er blitt diskriminert?
Ombudet skal ikke gi rettshjelp på samme måte som SMED gjør
i dag. I motsetning til SMED, som har representert deg som bruker,
vil Ombudet og Klagenemnda ha en mer objektiv rolle.
Dersom du mener at du er blitt diskriminert, vil du kunne legge
frem saken din for Ombudet. Ombudet vil kunne be om opplysninger
fra begge parter, foreta en objektiv vurdering av saken, og gi en
uttalelse om ulovlig diskriminering har skjedd. Dersom diskrimineringen fortsetter, vil Ombudet kunne bringe saken til Klagenemnda.
Nemnda vil kunne kreve at den diskriminerende handlingen skal
stanses, og gi mulkt dersom dette ikke skjer. Dette er virkemidler
som SMED ikke har i dag. Disse virkemidlene vil styrke rettsvernet
til den som utsettes for diskriminering.
Ombudets plikt til å gi veiledning
Ombudet skal ha en utvidet plikt til å gi veiledning til den som
utsettes for diskriminering. Det betyr at Ombudet skal gi veiledning i
saker om diskriminering – også i forhold til andre lover og regler enn
de som ombudet håndhever. En slik utvidet veiledningsplikt vil et
stykke på vei være en erstatning for bortfallet av rettshjelpen SMED
har gitt.
Andre funksjoner
Ved siden av å behandle enkeltsaker om diskriminering, skal
Ombudet tilby støtte og veiledning til andre som arbeider for å
fremme likestilling og motarbeide diskriminering. Arbeidsgivere eller
fagforeninger som ønsker å forbedre forholdene på arbeidsplassen,
kan for eksempel henvende seg til Ombudet. Det samme kan
offentlige kontorer og skoler som ønsker mer kunnskap om hvordan
diskriminering kan forhindres.
Regjeringen ønsker at Ombudet skal overta ansvaret for å samle
kunnskap om, og dokumentere art og omfang av, diskriminering,
i tillegg til å være en sentral pådriver for økt likestilling.

