FRI JURIDISK
RÅDGIVNING

JURIDISKA INSTITUTIONENS RÄTTSPRAKTIK
Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har startat Sveriges
första rättspraktik (law clinic). Genom rättspraktiken samarbetar Juridiska institutionen med
ideella organisationer i Göteborg som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Juriststudenterna på rättspraktiken är ute på en organisation tre dagar i veckan. Två dagar i veckan är de
på universitetet för att ta del av undervisning och handledning. Rättspraktiken kommer även
ha öppna seminarier. De ideella organisationer som rättspraktiken samverkar med återfinns i
denna folder. www.law.gu.se/rattspraktik

GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER

KVINNO- OCH TJEJJOUREN ADA

Du som upplever att du är diskriminerad
kan få rådgivning av juristerna på Göteborgs rättighetscenter. Rådgivningen är
kostnadsfri och du kan vara helt anonym.
Vi är en fristående ideell förening. Vi har
telefontid på tisdagar klockan 13.30-16.30.
Ring 031-7884420, tryck 1 för att komma
till rådgivningen. Övriga tider kan du lämna
meddelande på vår telefonsvarare. Du kan
ställa frågor till oss via e-post; radgivning@
gbgrc.se Du kan också skicka brev till
Göteborgs rättighetscenter, Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg. www.gbgrc.se

Erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för
kvinnor och tjejer utsatta för hot och/eller
våld av olika slag. Du kan ringa och maila
om till exempel hot, ofredande, misshandel,
våldtäkt, sexuella trakasserier i skolan,
vårdnad, boende, umgängesfrågor, hot och
våld vid separation och skilsmässa.
Juridikjouren sköts av kvinnliga ideella
medlemmar som även är juriststudenter
på Göteborgs universitet. Telefonnumret är
031-133596. Telefontiden för Juridikjouren
är torsdagar kl. 18.00-20.00. Du kan även
mejla: juridikjouren@kvinnojouren-ada.nu
www.kvinnojouren-ada.nu

TERRAFEM GÖTEBORG
Terrafem är en ideell organisation som
arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva
utan mäns våld och dominans. Vi har många
års erfarenhet av att stödja kvinnor och
flickor med utländsk härkomst som är utsatta
för våld i nära relationer. Terrafems jurister
kan ge dig kostnadsfri juridisk rådgivning på
ditt hemspråk och förbereda dig inför mötet
med rättsväsendet och stöttar dig under
rättegången. Behöver du tala med en jurist?
Ring 020-521010 mån-fre mellan 08.00 och
17.00. Du kan också maila på infogoteborg@
terrafem.org www.terrafem.org

FAKTUMJURISTERNA
På Faktumjuristerna bistår juriststudenter
tidningen Faktums försäljare med juridisk
rådgivning. I arbetet ingår att ge grundläggande juridisk rådgivning till hemlösa och
utsatta personer i Göteborg och bistå dessa i
kontakt med myndigheter, upprätta handlingar
m.m. Rådgivningen äger rum i Faktums
lokaler på Chapmans torg 1. Faktumjuristerna
drivs i samarbete med MAQS Law Firm, Fridh
Advokatbyrå och Hurtig & Partners.
www.faktum.se/faktumjuristerna

RÅDGIVNINGSBYRÅN – STADSMISSIONEN
På Rådgivningsbyrån arbetar socionomer som
bland annat erbjuder psykosociala stödsamtal,
ekonomisk rådgivning, ekonomiska bidrag
och vid behov även stöd i kontakten med
myndigheter. Vi som arbetar har sekretess
och samtalen är kostnadsfria. Om du har
frågor eller vill boka en tid är du välkommen
att höra av dig till oss. Kontakt: (undantag från
telefontid och ”drop in” kan undantagsvis ske)
Tel: 031-7553600 (växel). Telefontid: måndag
– torsdag kl. 13.00-14.00. Drop in: måndag
kl.10.00-11.45. www.sweref.org

CROSSROADS GÖTEBORG
– STADSMISSIONEN
Crossroads Göteborg är ett råd- och stödcenter
som vänder sig till EU-medborgare och personer
med permanent uppehållstillstånd från annat
EU-land, som befinner sig i Göteborg.
Aktiviteter: • Frukost: 9:00 – 11:00 • Kurser i
svenska • Crossroads erbjuder information om
EU-medborgares rättigheter, skyldigheter och
möjligheter i Sverige • Upprättar kontakter med
Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, konsulat, osv.
Öppettider: från måndag till fredag, drop-in från
9-12, bokade besök från 13.00-15.00. Kontakt:
claes.haglund@stadsmissionen.org eller tel.
031-7553689.

Gatljuset skall fånga upp när samhällets hjälpsystem inte alltid räcker till samt och att länka
vidare och vara en lots i ett ibland byråkratiskt
och regelstyrt system.På Gatljuset kan man delta i
vår aktivitetsgrupp där syftet är att stärka självbilden och självförtroende för dem som önskar
delta i de aktiviteter som initieras av brukarna
själva. Personligt ombud kan om gästen/brukaren
önskar, även vara med som stöd vid möten med
socialtjänsten och inför fängelsevistelse osv.
Medarbetarna på Gatljuset har en bred kompetens
och är utbildade bland annat till socionomer, sjuksköterskor, beroendeterapeuter och behandlingsassistenter/pedagoger. Adress: Gjutjärnsgatan 3.
Telefon: 031-7553690 till enhetschef Daniela
Andreoli. Daniela.andreoli@stadsmissionen.org.
www.stadsmissionen.org

RÖDA KORSET
Röda Korset bistår människor på flykt. Arbetet
omfattar bland annat efterforskning, rödakorsmeddelande, intyg om fångenskap, familjeåterförening, återvändande samt integration. Vi ger
även juridiskt stöd i familjeåterföreningsärenden
och asylärenden, med särskilt fokus på fall som
rör tortyr- och genusrelaterad förföljelse. För att
få rådgivning i enskilda ärenden ring 020-41
50 00, telefontid tisdag-torsdag kl 9:30-12:00.
www.redcross.se

GATLJUSET – STADSMISSIONEN

ROSENGRENSKA

En mötesplats, dag- och nattverksamhet för
personer som lever i hemlöshet. Gatljuset
fungerar som en stöd- och motivationsplats
för personer som lever i hemlöshet och medarbetarna fungerar som en länk mellan gästen/
brukaren och myndigheterna som t ex socialtjänsten, kriminalvården osv. Tanken är att

Rosengrenska är ett fristående nätverk av olika
typer av medicinsk personal som hjälper gömda
flyktingar ideellt. Vår verksamhet sköts genom
en jourtelefon där gömda flyktingar får kontakt
med vårdgivare i eller utanför den vanliga sjukvården. Vi samarbetar med Röda Korset, Region
Väst, för att ge bättre hjälp till papperslösa i
Göteborg. www.rosengrenska.org

ROSENJURISTERNA

MEDBORGARKONTOR

Fristående jurister och juriststudenter tillsammans med nätverket Ingen människa
är illegals juristgrupp ger juridisk rådgivning
i migrationsrättsliga frågor till papperslösa
personer och andra behövande.
Tel. 0708-247207.

Medborgarkontoren är till för att hjälpa dig att
hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs
stad. De finns i flera av stadens stadsdelar.
Du kan få personlig vägledning i olika
samhällsfrågor, förskola, skola, äldreomsorg,
föreningsfrågor, konsumentfrågor, boendefrågor med mera. www.goteborg.se

RÅDGIVNINGSBYRÅN FÖR
ASYLSÖKANDE OCH FLYKTINGAR

HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar med kontor i Stockholm finns på plats
i Göteborg i Stadsmissionens lokaler
på Stigbergsliden 6 för att ge professionell,
oberoende och kostnadsfri rådgivning för
asylsökande och flyktingar vid några tillfällen
varje månad. För att boka tid med jurist
under besökstiden i Göteborg skickar du
mail till goteborg@sweref.org eller brevledes
till: Rådgivningsbyrån för asylsökande och
flyktingar, Gyllenstiernsgatan 14, 115 26
Stockholm. Märk kuvertet “Göteborg”. Bifoga
kompletta handlingar. www.sweref.org

Hyresgästföreningen är en partipolitiskt
obunden medlemsorganisation som främjar
och slår vakt om hyresgästernas intressen.
Som medlem har du möjlighet att få juridisk
hjälp och stöd om du till exempel hamnar i
tvist med din hyresvärd. Vi företräder också
våra medlemmar vid en eventuell juridisk
prövning. Även icke-medlemmar har möjlighet
att få allmän juridisk rådgivning via vår
webbplats www.hyresgastforeningen.se.
Där finns svar på de vanligast förekommande
frågorna om vilka rättigheter och skyldigheter
du har som hyresgäst.

CARL JOHANS FÖRSAMLING
På tisdagar från kl 14-16 finns det studenter
från Handelshögskolan som kan hjälpa till
med: • Att läsa det finstilta i t ex beslut från
myndigheter • Överklaga ett beslut
• Ge kunskap om den enskildes rättigheter/
skyldigheter mm.
Endast förbokade tider (bokas genom
diakonerna). Mia Rydberg: mia.rydberg@
svenskakyrkan.se. Tel: 031-7319211,
0703-499211. Gunnel Wahlström: gunnel.
wahlstrom@svenskakyrkan.se. Tel: 0317319207, 0737-738742

