FRI JURIDISK
RÅDGIVNING
I GÖTEBORG

JURIDISKA INSTITUTIONENS RÄTTSPRAKTIK
Sveriges första Rättspraktik (law clinic) finns på Juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Genom Rättspraktiken samarbetar Juridiska institutionen med 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 har även öppna seminarier.
De organisationer som Rättspraktiken samverkar med på olika sätt återfinns i denna folder.
För mer info se www.law.gu/rattspraktik

STADSMISSIONEN

Tel: 031-7553600 Telefontid: mån kl.10.00-11.45, ons

CROSSROADS GÖTEBORG

kl.13.00-14.00, tors kl.15.00-16.00.

Crossroads Göteborg är ett råd- och stödcenter som

www.stadsmissionen.org

vänder sig till EU-medborgare och personer med perma-

FAKTUMJURISTERNA

nent 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: måndag - fredag, drop-in kl 9-12, bokade
besök kl 13.00-15.00. Kontakt: asa.vilu@stadsmissionen.org, tel. 031-7553690.
GATLJUSET
Ett center för personer som lever i hemlöshet. Gatljuset
är ett vägledningscenter för personer som lever i hemlöshet. Vägledarna stöttar besökaren i myndighetskontakter med fokus på en förändringsprocess. Kontakt:
asa.vilu@stadsmissionen.org eller tel. 031-7553690.
SOCIALT OCH EKONOMISKT STÖD
På Socialt och ekonomiskt stöd erbjuder vi, barnfamiljer
och ungdomar upp till 26 år, ekonomisk rådgivning,
ekonomiska bidrag och psykosociala stödsamtal och
vid behov även stöd i kontakten med myndigheter.
Vi erbjuder ensamstående/sammanboende vuxna att
komma på fondträffar och möjlighet att söka bidrag till
jul. Vi som arbetar med socialt och ekonomiskt stöd är
kuratorer med socionomutbildning varav en även är
diakon. Välkommen att boka en tid hos oss.
E-post: radgivningsbyran@stadsmissionen.org

På Faktumjuristerna bistår juriststudenter tidningen
Faktums försäljare och andra utsatta personer med
grundläggande juridisk rådgivning. Det går till exempel
att få hjälp i kontakt med myndigheter, upprättande
av ansökningar och överklaganden samt möjlighet att
gå igenom avtal och rättegångshandlingar. Rådgivningen sker på onsdagar kl. 13-15 i Faktums lokaler på
Chapmans torg 1. Faktumjuristerna drivs i samarbete
med MAQS Advokatbyrå, Fridh Advokatbyrå och Hurtig &
Partners.
www.faktum.se/faktumjuristerna

KONSUMENT- OCH MEDBORGARSERVICE
Budget- och skuldrådgivning
Har du svårt att få pengarna att räcka till och behöver
se över din privatekonomi? Budget- och skuldrådgivningen kan hjälpa dig få en överblick och hitta lösningar
på ekonomiska problem. Rådgivningen är gratis och
budget- och skuldrådgivarna har tystnadsplikt. Rådgivningen vänder sig till dig som bor i Göteborg. E-post:
budget@kom.goteborg.se
Konsumentrådgivning
Har du frågor som rör dina rättigheter vid köp av varor
eller tjänster? Vi ger konsumentrådgivning före, under
eller efter ett köp. Exempelvis när du behöver anlita en
hantverkare, eller om du inte kommer överens med en
säljare. Konsumentrådgivningen riktar sig till dig som
bor i Göteborg, Ale, Mölndal, Partille och Öckerö. Båda

rådgivningarna nås på 031-3680800 mån-tors 9-12 eller

samt sociala sammanhang för dig som vill träffa andra

konsument@kom.goteborg.se

hbtq-personer. För att komma i kontakt med oss maila på

Svar på flera frågor hittar du också på vår hemsida

info@goteborg.rfsl.se eller ring 031-7882510.

www.konsumentfragor.goteborg.se

www.rfsl.se/goteborg

MEDBORGARKONTOR

KVINNO- OCH TJEJJOUREN ADA

Medborgarkontoren är till för att hjälpa dig att hitta rätt

ADA erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning för kvinnor

bland verksamheterna i Göteborgs stad. De finns i flera av

och tjejer utsatta för hot och/eller våld av olika slag. Du kan

stadens stadsdelar. Du kan få personlig vägledning i olika

ringa och maila om till exempel hot, ofredande, misshandel,

samhällsfrågor, förskola, skola, äldreomsorg, förenings-

våldtäkt, sexuella trakasserier i skolan, vårdnad, boende,

frågor, konsumentfrågor, boendefrågor m.m.

umgängesfrågor, hot och våld vid separation och skils-

www.goteborg.se

mässa. Juridikjouren sköts av kvinnliga ideella medlem-

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 familjeåterförening-

mar 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

särenden och asylärenden, med särskilt fokus på fall som

TERRAFEM GÖTEBORG

rör tortyr- och genusrelaterad förföljelse. För att få rådgivn-

Terrafem Göteborg är en ideell organisation som arbetar

ing i enskilda ärenden ring

för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och

020-415000, telefontid tisdag-torsdag kl. 9.30-12.00.

dominans. Vi har många års erfarenhet av att stödja kvinnor

www.redcross.se

och flickor med utländsk härkomst som är utsatta för våld i

GÖTEBORGS RÄTTIGHETSCENTER MOT
DISKRIMINERING
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering (GRC) är en
antidiskrimineringsbyrå som är verksam i Göteborg och
Västra Götalandsregionen. GRC erbjuder kostnadsfri juridisk
rådgivning till allmänheten, håller utbildningar inom rättighets- och antidiskrimineringsområdet, verkar som opinions-

nära relationer. Terrafem Göteborgs 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 någon? Ring 020-521010
mån-fre mellan 09.00 och 18.00. Du kan också maila på
infogoteborg@terrafem.org
www.terrafem.org

bildare samt är en mötesplats för olika rättighetspolitiska

HSO GÖTEBORG - BRUKARSTÖDCENTRUM

organisationer. För att komma i kontakt med oss kan du

Hos Brukarstödcentrum kan du som bor i Göteborgs kom-

maila på info@gbgrc.se eller skicka brev till Göteborgs rätt-

mun få råd kring frågor som rör funktionsnedsättning. Vi kan

ighetscenter, Första Långgatan 30, 413 27 Göteborg.

exempelvis berätta om vilka stöd som finns att få, hjälpa

För rådgivning maila till: radgivning@gbgrc.se

till med ansökningar eller överklaganden eller fungera som

Telefonrådgivning onsdagar 10-12 och torsdagar 13-15 på

stöd i kontakten med myndigheter. Rådgivningen är kost-

tel 0738-564400

nadsfri och du kan vara anonym. Vi har tystnadsplikt och vi

www.gbgrc.se/radgivning

är fristående från myndigheter. Du kan nå oss via telefon-

RFSL GÖTEBORG
RFSL är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter. Vi erbjuder råd och
kris- och stödsamtal i hbtq-relaterade frågor hos kurator

nummer 031-240318, via e-post på brukarstod@gbg.hso.
se eller genom besök på vårt kontor på Dalheimers hus,
Slottskogsgatan 12.
www.brukarstodcentrum.se

ROSENJURISTERNA

HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Fristående jurister och juriststudenter tillsammans med

Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden

nätverket Ingen människa är illegals juristgrupp ger jurid-

medlemsorganisation som främjar och slår vakt om

isk rådgivning i migrationsrättsliga frågor till papperslösa

hyresgästernas intressen. Som medlem har du möjlighet

personer och andra behövande. Tel. 0761-019787.

att få juridisk hjälp och stöd om du till exempel ham-

www.rosenjuristerna.se

nar i tvist med din hyresvärd. Vi företräder också våra

ASYLRÄTTSSTUDENTERNA
Asylrättstudenterna är en ideell förening vars främsta
syfte är att utbilda medlemmar och andra volontärer
i asyl- och migrationsrätt för att sedan kunna hjälpa
människor på flykt och andra behövande. Asylrättstudenterna har i dagsläget tre lokalgrupper i Stockholm, Lund

medlemmar vid en eventuell juridisk prövning. Även ickemedlemmar har möjlighet att få allmän juridisk rådgivning via vår webbplats. Där finns svar på de vanligast förekommande frågorna om vilka rättigheter och skyldigheter
du har som hyresgäst.
www.hyresgastforeningen.se

och Göteborg. Vi i Göteborg ger information om asylrätt

CARL JOHANS FÖRSAMLING

varannan torsdag på Kortedala bibliotek från kl. 17-19.

På tisdagar från kl 14-16 finns det studenter från

I Göteborg går det att engagera sig inom den dagliga

Handelshögskolan som kan hjälpa till med:

verksamheten också, såsom att anordna sociala event

• Att läsa det finstilta i t ex beslut från myndigheter

och möten där vi pratar om asylrätt i olika former.

• Överklaga ett beslut

Vill du veta mer om hur man kan engagera sig? Maila då

• Ge kunskap om den enskildes rättigheter/skyldigheter

till asylrattstudenterna.gbg@gmail.com

mm.

www.asylrattstudenterna.se

Endast förbokade tider (bokas genom diakonerna):

RÄDDA BARNEN
Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och
religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situa-

mia.rydberg@svenskakyrkan.se Tel: 031-7319211,
0703-499211.
gunnel.wahlstrom@svenskakyrkan.se Tel: 031-7319207,
0737-738742.

tioner − i Sverige och i världen. E-post: infovast@rb.se.

INFORMATIONSKONTOR

www.raddabarnen.se

Informationskontoret på Integrationscentrum ger stöd och

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Vi jobbar med utsatta människor i Göteborg. Barn och
ungdomar är en viktig del av vårt arbete och vi jobbar
bland annat med barn till utsatta EU-medborgare, barn
med frihetsberövade föräldrar och ensamkommande
barn. För våra målgrupper erbjuder vi juridisk rådgivning genom juriststudenter på Rättspraktiken. Fokus är
på barn och unga.
kontakt: rådgivning@raddningsmissionen.se
www.raddningsmissionen.se

råd till nyanlända i olika frågor på modersmal,
till exempel:
• Hjälp att hitta och förstå information
• Muntlig översättning av blanketter m.m.
• Hänvisning till och kontakt med myndigheter
• beskrivning och förtydligande av handläggningsprocesser
• Juridisk rådgivning en gång i veckan.
Vi erbjuder tjänsten på arabiska, somaliska, tigrinja,
persiska, dari och engelska.
Öppettider: Måndag och Onsdag 13-16, Torsdag 9-12
Adress: Andra Långgatan 19 (Järntorget).

