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1. Baggrund
Den 3. oktober 2006 fremlagde Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet
og Integrationsministeriet et fælles forslag om oprettelse af et fælles klage-
nævn for Ligebehandling. Forslaget indebærer, at der sker fremlæggelse af
et lovforslag i februar 2007 om oprettelse af det nye klagenævn med virk-
ning fra 1. januar 2008.1

Med dette initiativ ønsker regeringen at samle alle klager over forskelsbe-
handling i ét nævn, der er fælles for de diskriminationsområder, som i dag
er omfattet af lovgivningens diskriminationsforbud.

Det er et forslag, som Institut for Menneskerettigheder hilser velkomment,
idet et fælles klageorgan vil udgøre et hurtigt og effektivt middel til at be-
handle konkrete sager om diskrimination både inden for arbejdsmarkedet
og i en række andre sektorer, herunder social- og sundhedsområdet, uddan-
nelsessektoren, boligsektoren, samt området for vare- og tjenesteydelser. 

Derudover vil et klageorgan introducere en administrativ klagemulighed i
sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet for ældre og homosek-
suelle, personer med funktionsnedsættelser samt personer, der oplever for-
skelsbehandling på grund af religion eller tro, social eller national oprin-
delse eller politisk anskuelse. Ingen af disse grupper har i dag mulighed for
at benytte en administrativ klageadgang, men er henvist til det arbejdsret-
lige system eller de almindelige domstole.

Forslaget er dermed et fint bidrag til den menneskeretlige forpligtelse til at
sørge for, at borgerne har adgang til effektive retsmidler, hvorigennem de
kan søge oprejsning for krænkelser af deres menneskerettigheder, herun-
der af diskriminationsforbudet. 

Det er samtidig et forslag, som er i trit med de initiativer, der tages i en
række andre europæiske og nordiske lande, som er karakteriseret ved dels
at skabe administrativ klageadgang på diskriminationsområdet, dels at
samle klagebehandlingen i et fælles organ.

1) Se Beskæftigelsesministeriets Udkast til forslag om lov om Klagenævnet for Ligebehand-
ling, udsendt i høring den 16. januar 2007, § 13. 
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slag om oprettelse af et fælles klageorgan til behandling af klagesager om
diskrimination og har senest i 2005 redegjort for behovet og begrundelsen
for et fælles klageorgan i Udredning nr. 2, Ligebehandling – status og fremtids-
perspektiver.2

Særligt i forhold til personer med funktionsnedsættelser har instituttet i
Udredning nr. 3, Personer med funktionsnedsættelser i Danmark3 peget på be-
hovet for administrativ klageadgang for personer, der oplever forskelsbe-
handling på grund af funktionsnedsættelse. 

Regeringens forslag vil også på dette område bidrage væsentligt til effek-
tiv beskyttelse mod diskrimination og hermed bane vejen for, at FN´s Kon-
vention om rettigheder for personer med handicap4 vil kunne omsættes til
både retlig og faktisk beskyttelse i forbindelse med Danmarks ratifikation
af konventionen.5

2.   Formål
Formålet med denne udredning er at give konkrete anbefalinger til, hvor-
dan vi i Danmark kan sikre en effektiv beskyttelse mod diskrimination gen-
nem retlige og faktiske tiltag. 

Det er afgørende for, at beskyttelsen kan anses som effektiv, at diskrimina-
tionsforbudet er lovfæstet og kan håndhæves retligt via effektive retsmid-
ler, men også at forbudet giver faktisk beskyttelse af borgerne i daglig-
dagen. Det tiltag, som regeringens forslag til et fælles klageorgan er udtryk
for, vil således være en væsentlig faktor i bestræbelserne på at bekæmpe
diskrimination og sikre, at beskyttelsen er effektiv både i retlig og faktisk
henseende.

Oprettelse af et fælles klageorgan må dog suppleres af andre tiltag, hvis må-
let om effektiv beskyttelse mod diskrimination skal nås. Sådanne tiltag er
defineret i de EU-direktiver, der har været med til at sætte ikke-diskrimi-
nation og ligebehandling på dagsordenen i medlemsstaterne, og omfatter

2) Udredningen er tilgængelig som pdf-fil på www.humanrights.dk/udredninger.
3) Se Udredning nr. 3/2005, som er tilgængelig som pdf-fil på www.humanrights.dk/ud-

redninger
4) Se mere herom på http://www.humanrights.dk/nyheder/handikapkon/
5) Konventionen blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den 11. december 2006 og åbnes

for ratifikation den 30. marts 2007. 
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der har til opgave at fremme ligebehandling bl.a. ved at bistå ofre for for-
skelsbehandling med at få behandlet klager og udføre undersøgelser af
forekomsten af forskelsbehandling og diskrimination. I Danmark er Insti-
tut for Menneskerettigheder udpeget som et sådant specialiseret organ.6

Instituttet ønsker derfor med denne udredning at give sit bud på, hvordan
et nyt fælles klageorgan i samspil med et generelt diskriminationsforbud
og en institutionel ramme for ligebehandlingsfremmende aktiviteter kan
imødekomme det behov for beskyttelse mod diskrimination og fremme af
ligebehandling, som eksisterer i Danmark i dag.

I forhold til det foreslåede klageorgan ønsker instituttet således at pege på
en række muligheder, for så vidt angår klageorganets mandat, struktur og
budgetmæssige ramme, der kan medvirke til at realisere klageorganet som
et effektivt retsmiddel. 

Den lovgivning, der i dag gælder på diskriminationsområdet, har et mosa-
ikagtigt præg og giver ikke lige beskyttelse mod de forskellige former for
diskrimination. En række diskriminationsgrunde er omfattet af diskrimi-
nationsforbudet på arbejdsmarkedet, mens kun kønsdiskrimination og
etnisk diskrimination er omfattet af de forbud, der gælder i andre sektorer
og dele af samfundslivet. Udredningen peger her på det behov, der består
for, at den nuværende beskyttelse udstrækkes til at gælde alle de lovbe-
stemte former for diskrimination og i alle sektorer. 

Endelig ønsker instituttet med udredningen at bidrage med forslag til lige-
behandlingsfremmende aktiviteter og til virkeliggørelsen af disse inden for
den institutionelle ramme, som er skabt med ligebehandlingsdirektiverne
og den danske lovgivning, der implementerer dem. Heri indgår både sik-
ring af, at personer, der oplever at blive udsat for forskelsbehandling, kan
få den nødvendige bistand, men også at diskriminationsområdet kontinu-
erligt følges og undersøges med henblik på at udforme tiltag, der kan med-
virke til at fremme ligebehandling. 

Udredningen skal således ses i forlængelse af de tidligere udarbejdede ud-
redninger om diskrimination, der afdækker behovet for beskyttelse mod

6) Se lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Danske Center for Internationale Studier og
Menneskerettigheder og lov nr. 374 af 28. maj 2003 om Etnisk Ligebehandling.
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og retlige analyser af Danmarks internationale forpligtelser til at bekæmpe
diskrimination.

3.  Perspektiv
De menneskeretlige og EU-retlige forpligtelser til at sikre borgerne mod
diskrimination fordrer fokus på, hvordan denne beskyttelse kan gøres ef-
fektiv i den forstand, at den giver både retlig og faktisk beskyttelse. 

I denne udredning tages der afsæt i, at den retlige regulering, der skal sikre
diskriminationsforbudets gennemførelse, stort set er på plads i Danmark,
men at der mangler enkelte tiltag for at opfylde de menneskeretlige for-
pligtelser på området. Det gælder især i forhold til personer med funktions-
nedsættelse. Tilsvarende kan anføres i forhold til adgangen til effektive
retsmidler.

Den faktiske beskyttelse, det vil sige den, der opnås via konkret bistand til
ofre, konfliktløsning, oplysningskampagner, uddannelse og træning af alle
involverede aktører på arbejdsmarkedet, i retssektoren, social- og sund-
hedssektoren samt uddannelsessektoren, i brancher og organisationer – og
som har betydning for den enkelte borgers dagligdag – lader imidlertid en
del tilbage at ønske.    

Hvordan disse opgaver skal gribes an og løses er et åbent spørgsmål, idet
de retlige forpligtelser ikke indeholder specifikke anvisninger herom. Der
er imidlertid erfaringer fra andre lande både i Norden, Europa og resten af
verden, der kan inspirere til at finde løsninger, som er egnede i en dansk
kontekst.

Instituttet har gennem samarbejde med andre specialiserede ligebehand-
lingsorganer i EU,7 antidiskriminationsorganer i de nordiske lande8 og de
NGOer, der arbejder med de forskellige diskriminationsgrunde i Danmark,
opbygget væsentlig viden om, hvor og i hvilket omfang diskrimination fo-
rekommer, hvordan ligebehandlingsfremmende tiltag kan udformes og
indsigt i de erfaringer, der er gjort i tilknytning hertil. 

7) Sådanne organer er oprettet i medfør af art. 13 i ligebehandlingsdirektivet og er samlet i et
netværk, Equinet, der udveksler oplysninger om såvel retlige som faktiske tiltag.

8) Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge, Diskriminationsombudene i Sverige, og
Minoritetsombudsmanden i Finland mødes jævnligt for at diskutere diskriminationsret-
lige spørgsmål og ligebehandlingsfremmende aktiviteter. 
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lige forpligtelser, er perspektivet i denne udredning i hovedsagen anlagt
ud fra menneskerettighedspolitiske overvejelser. Instituttet giver dermed
sine anbefalinger til, hvordan det foreslåede fælles klageorgan bedst mu-
ligt imødekommer behovet for klagebehandling, og hvordan ligebehand-
lingsfremmende tiltag kan udformes, så de opfylder reelle og konkrete
behov.

Udredningen bidrager endvidere til diskussionen om et fælles lovgrund-
lag, der kan sikre mod diskrimination i alle sektorer af samfundslivet og
med ligestilling af lovgivningens diskriminationsgrunde. Grundlaget for
dette bidrag er en række analyser af menneskeretlige forpligtelser, som er
udført i andre udredninger, men også i overvejelser, der udspringer af, at
omfanget af den retlige forpligtelse ikke er klar. I disse tilfælde, tages der
afsæt i den EU-retlige tilgang, som er manifesteret i EU-charteret og i art.
13 i Amsterdam-traktaten, og som begge fungerer som pejlemærker for po-
litiske initiativer og målsætninger inden for EU.   

4.   Indsamling af materiale
I arbejdet med at afdække behovet for retlige og faktiske tiltag på diskri-
minationsområdet har Rådet for Institut for Menneskerettigheders Lige-
behandlingsudvalg ydet en stor og værdifuld indsats ved at bidrage med
oplysninger om oplevelser og erfaringer med diskrimination samt med er-
faringer om strategier til diskriminationsbekæmpelse.

Forud for udarbejdelsen af denne udredning deltog en række medlemmer
af Ligebehandlingsudvalget,9 Ældresagen og repræsentanter for rets-
hjælpsinstitutioner i november 2006 i et rundbordsmøde, hvor betydnin-
gen af et fælles klageorgan og regeringens udspil blev diskuteret. Der blev
herunder sat fokus på, hvilke beføjelser et klageorgan bør have for at imø-
dekomme det behov, som kan konstateres i organisationerne, og hvordan
det med sin sammensætning, opbygning og ressourcer kan løfte opgaven
på en måde, der imødekommer dette behov. Mødet gjorde det muligt at
diskutere idéer til fremmende tiltag med personer, der har stor indsigt i og
erfaring med både retlig og praktisk håndtering af diskriminationssager,

9. Dansk-Russisk Forening, De Samvirkende Invalideorganisationer, Dokumentations- og
rådgivningscenteret om racediskrimination, ENAR (Europæisk netværk imod Racisme),
Islamisk-Kristent Studiecenter, Kvinderådet, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Æl-
dremobiliseringen, samt som observatør, Center for Ligebehandling af Handicappede.
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udformningen af denne udredning.   

Instituttets anbefalinger i nærværende udredning skal derfor ses som ud-
springende af den fælles platform, som er etableret på diskriminationsom-
rådet gennem diskussionerne og samarbejdet med de nævnte organisa-
tioner. De må dog ikke ses som udtryk for konsensus eller som repræsen-
terende en fælles holdning i den nævnte gruppe til de spørgsmål, som et
fælles klageorgan giver anledning til. 

5.   Terminologi
Diskriminationsområdet og diskriminationsretten er præget af en flerhed
af udtryk, som har forskelligt indhold alt efter, om de anvendes i en dansk,
europæisk eller international sammenhæng. I denne udredning anvendes
følgende udtryk:

Forskelsbehandling: forskellig behandling af personer i sammenlignelige si-
tuationer, som kan være lovlig, fordi den er sagligt og rimeligt begrundet,
eller ulovlig, fordi disse kriterier ikke er opfyldt.

Diskrimination: ulovlig forskelsbehandling, der finder udtryk som direkte
eller indirekte forskelsbehandling, som institutionel eller strukturelt betin-
get ulovlig forskelsbehandling. Omfattet er tillige multi-diskrimination,
der dækker diskrimination forårsaget af en flerhed af diskriminations-
grunde frem for en enkelt, f.eks. ulovlig forskelsbehandling af en person på
grund af køn, etnisk oprindelse og handicap i forening.    

Ligebehandling: lige behandling af personer i sammenlignelige situationer
eller forskellig behandling af personer i sammenlignelige situationer med
henblik på at opnå lighed i nydelsen og udøvelsen af rettigheder. Fremme
af ligebehandling er derudover et strategisk greb til at bekæmpe diskrimi-
nation ved at sætte fokus på den positive effekt af et diskriminationsfor-
bud, nemlig adgangen til at blive behandlet og have muligheder på lige vil-
kår med alle andre. 

6.   Indhold
Udredningen indeholder tre selvstændige kapitler, der kan læses hver for
sig. De supplerer dog hinanden og bidrager dermed til at skabe et samlet
overblik over de tiltag af retlig og faktisk karakter, der er nødvendige for
at opnå en effektiv beskyttelse mod diskrimination og fremme af lige-
behandling i Danmark.
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af et fælles klageorgan. Herefter følger beskrivelser af udformningen af di-
skriminationsorganer i en række andre lande, som har flere års erfaring
med fælles klageorganer på diskriminationsområdet. Det drejer sig om
Holland, Belgien, Irland, Norge og Australien. Nogle af disse lande samt
Sverige har tillige erfaring med at skabe lokal repræsentation for klageor-
ganet gennem permanent eller ad hoc tilstedeværelse i forskellige geo-
grafiske områder af det pågældende land. En kort beskrivelse af disse ord-
ninger findes ligeledes i kapitel 1.

Endelig indeholder kapitel 1 instituttets anbefalinger til, hvordan et fælles
klageorgan kan sammensættes og udstyres med et mandat og tilstrække-
lige ressourcer til bedst muligt at imødekomme det behov for klagebe-
handling, der eksisterer på diskriminationsområdet.

Kapitel 2 indeholder en redegørelse for diskriminationslovgivningen i Dan-
mark og argumenterer for indførelse af et fælles lovgrundlag, der omfatter
alle diskriminationsgrunde i alle sektorer. Redegørelsen indeholder en be-
skrivelse af den menneskeretlige og EU-retlige regulering på diskrimina-
tionsområdet og beskriver den danske lovgivning. Dansk ret på området
er dels forankret i dansk retstradition for ligebehandling, dels i de interna-
tionale og EU-retlige forpligtelser til at omsætte diskriminationsforbudet
og ligebehandlingskravet til dansk ret. 

Kapitlet indeholder derudover en beskrivelse af retstilstanden i de øvrige
nordiske lande, det vil sige Finland, Norge og Sverige. Disse lande er med-
taget, fordi deres diskriminationslovgivning byder på løsninger og er-
faringer fra velfærdsstatslige samfundsmodeller, som er sammenlignelige
med Danmarks, for så vidt angår levevilkår, adgang til arbejdsmarkedet og
de øvrige samfundssektorer samt til serviceydelser. 

Instituttets forslag til en dansk ligebehandlingslovgivning findes også i
dette kapitel. Det er særligt fremhævet, hvordan et lovbestemt krav om op-
fyldelsesforanstaltninger vil kunne medvirke til, at beskyttelsen mod di-
skrimination bliver effektiv for alle borgere.

Kapitel 3 redegør for, hvordan et organ til fremme af ligebehandling kan
løse opgaven med at yde bistand til ofre for diskrimination via retshjælp
og konfliktløsning i form af mægling og partrepræsentation. Kapitlet op-
stiller derudover anbefalinger til tilrettelæggelsen og udførelsen af under-
søgelser af forskelsbehandling og diskrimination og argumenter for nød-
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information som led i en strategi for at bekæmpe diskrimination og fremme
ligebehandling.     

7. Samlet oversigt over instituttets anbefalinger
Instituttet anbefaler et fælles klageorgan med

et mandat, der sikrer
● at indklagede kan pålægges pligt til fremvise dokumentation eller an-

dre oplysninger, der vedrører den forskelsbehandling, der klages over 
● at klageorganet udstyres med beføjelse til at pålægge parten at afgive

oplysninger og om nødvendigt tillægge det processuel skadevirkning,
hvis oplysningspligten ikke opfyldes

● at det i tilknytning hertil overvejes, om klageorganet skal kunne ind-
kalde personer til at give vidneforklaring, herunder om en sådan ord-
ning kan etableres på baggrund af retsplejelovens regler

● at sager kan søges oplyst ved en mundtlig forhandling 
● at klageorganet kan træffe afgørelser, der er bindende for parterne 
● at klageorganet kan tildele godtgørelse til ofre for diskrimination 
● at klageorganet kan fremkomme med henstillinger og anbefalinger om,

hvordan indklagede skal indrette sig fremover for at undgå flere til-
fælde af diskrimination  

● at klageorganet kan tage sager op af egen drift
● at klageorganet kan vælge at behandle en sag som en klage om multi-

diskrimination, selvom klagen kun angår en enkelt diskriminations-
grund 

en struktur og sammensætning, der sikrer 
● uafhængighed af ressortministre og andre myndigheder
● troværdighed via udpegning af personer med juridisk viden på et højt

niveau og praktisk erfaring fra diskriminationsområderne samt per-
soner med anden faglig baggrund, der har indsigt i og stor erfaring med
de faktiske forhold inden for de specifikke diskriminationsområder 

● synlighed gennem placering i centrale og selvstændige lokaler 
● lokal synlighed og tilgængelighed via regionale kontorer eller anden lo-

kal repræsentation  

samt sikre
● tilstrækkelige ressourcer, således at klageorganet kan sikre den for-

nødne indsats på alle diskriminationsområder
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● sikrer et generelt diskriminationsforbud, der omfatter alle diskrimina-
tionsgrunde og alle samfundsområder 

● at det klarlægges, hvad kravet om rimelig tilpasning uden for arbejds-
markedet betyder i forhold til personer med handicap

● indfører et lovfæstet krav om opfyldelsesforanstaltninger, der omfatter
obligatorisk ligebehandlingspolitik, indberetning om ligebehandlings-
tiltag og mainstreaming af ligebehandling.  

Instituttet anbefaler en målrettet indsats til fremme af ligebehandling, der
indebærer, at
● instituttets mandat til at bistå ofre for diskrimination udvides til at om-

fatte alle diskriminationsgrunde 
● der etableres mediatorordning ved instituttet, som kan bidrage til kon-

fliktløsning 
● der etableres en ordning, hvorefter instituttet og andre kan repræsen-

tere eller bistå parter i forbindelse med klager over diskrimination, der
indbringes for Ligebehandlingsnævnet og domstolene

● der sikres lokal rådgivning i diskriminationssager gennem samarbejde
mellem instituttet og eksisterende rådgivningstilbud og NGOer 

● indsatsen for at afdække diskriminationens årsager, former, omfang,
mønstre og karakter gennem forskning, udredning og undersøgelser
styrkes og udbygges 

● at samarbejdet mellem instituttet, forskningsinstitutioner, analysefora
og statistiske institutioner udbygges i tværfaglige undersøgelses- og
metodeudviklingsprojekter

● at der iværksættes mere folkeoplysning om diskriminationsforbudet og
kravet om ligebehandling, bl.a. gennem et udvidet informations- og res-
sourcecenter ved instituttet

● at indsatsen for et ikke-diskriminerende arbejdsmarked med mangfol-
dige og inkluderende arbejdspladser, samt en fortsat proaktiv indsats
for rettighedsbaseret mangfoldighedsledelse, sikres

● at der sikres undervisning om diskrimination og ligebehandling på alle
niveauer i både den formelle uddannelsessektor og den uformelle ud-
dannelsessektor  

● at der oprettes en skoletjeneste ved instituttet, der kan forestå under-
visning af folkeskoleelever i ligebehandling og udvikle undervisnings-
materiale

● at undervisning i ligebehandling indarbejdes i fagbestemmelser og
studieordninger
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r ● at der udvikles særlige kurser til personer, der underviser andre i lige-

behandlingsprincippet.
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1.  Regeringens forslag
Institut for Menneskerettigheder fik den 15. januar 2007 regeringens for-
slag om lov om Klagenævnet for Ligebehandling i høring. Ud fra forslaget
og regeringens bemærkninger dertil samt det materiale, der blev udsendt
vedrørende forslaget i forbindelse med offentliggørelse af regeringens lov-
katalog i oktober 2006, er det muligt at gennemgå det ny Ligebehandlings-
nævns beføjelser, sammensætning og struktur.10

1.1. Materielt lovgrundlag
Udgangspunktet for det nye fælles ligebehandlingsklagenævn er den mo-
del, der i dag danner grundlag for Ligestillingsnævnet, herunder de be-
føjelser, som Ligestillingsnævnet er tildelt.11

Det lovgivningsmæssige grundlag for det nye fælles klagenævns behand-
ling af diskriminationssager bliver den civilretlige lovgivning, der i dag er
gældende, og som giver beskyttelse mod forskelsbehandling inden for og
uden for arbejdsmarkedet.12 Der er således ikke lagt op til en materiel ud-
videlse af lovgivningen for den nuværende beskyttelse. Det fremlagte for-
slag indebærer således, at det fælles klagenævn kan behandle klager for så
vidt angår:  

køn på baggrund af lov om ligestilling af kvinder og mænd, om lige løn til
mænd og kvinder, lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hen-
syn til beskæftigelse og barselsorlov mv., lov om ligebehandling af mænd
og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikringsordninger og lov om
børnepasningsorlov,

race eller etnisk oprindelse på baggrund af lov om etnisk ligebehandling og
lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.,

10) Se Beskæftigelsesministeriets Udkast til forslag om lov om Klagenævnet for Ligebehand-
ling, udsendt i høring den 16. januar 2007, § 13.

11) Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse af 3. oktober 2006.
12) Baggrundsnotat af 2. oktober 2006, “Beskrivelse af regeringens forslag om oprettelse af et

Fælles Klagenævn for Ligebehandling”.
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eller social oprindelse på baggrund af lov om forbud mod forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet mv.

Det nye fælles klagenævn kan herefter behandle klager uden for arbejds-
markedet på baggrund af køn, race eller etnisk oprindelse og inden for ar-
bejdsmarkedet på baggrund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion el-
ler tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national el-
ler social oprindelse.

Modsat i dag, bliver der efter forslaget skabt adgang til administrativt at få
behandlet en klage over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på
grund af alle de grunde, der er omfattet af lov om forbud mod forskelsbe-
handling på arbejdsmarkedet, det vil sige religion, tro, politisk anskuelse, sek-
suel orientering, alder, handicap og social oprindelse. Som det er i dag, kan der
kun klages administrativt over diskrimination på grund af køn og race el-
ler etnisk oprindelse.   

1.2. Ligebehandlingsnævnets beføjelser
Kapitel 1 i lovforslaget omhandler Ligebehandlingsnævnets beføjelser og
organisation. Heraf fremgår, at forslaget bygger på den model, der i dag
findes ved de eksisterende klageorganer, hvorefter der alene kan klages
over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet i det omfang, en løn-
modtager ikke er organiseret i en faglig organisation, eller hvor den faglige
organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af sagen.

Ligebehandlingsnævnet vil have beføjelser til at afvise sager, der ikke skøn-
nes egnet til behandling, hvilket er identisk med både Ligestillingsnævnets
og Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings eksisterende beføjelser. Kla-
genævnet vil endvidere kunne tilkende godtgørelser og underkende
afskedigelser gennem bindende afgørelser, hvilket er identisk med Lige-
stillingsnævnets eksisterende beføjelser. Ligebehandlingsnævnet kan end-
videre, som Ligestillingsnævnet i dag, på klagerens anmodning indbringe
sager for domstolene, hvis en afgørelse fra klagenævnet eller et forlig ind-
gået ved klagenævnet ikke er blevet efterlevet. 

1.3. Sammensætning og struktur 
Som nævnt ovenfor findes bestemmelserne om Ligebehandlingsnævnets
sammensætning og struktur ligeledes i kapitel 1 i lovforslaget. 
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ninger om klagenævnets sammensætning, struktur og placering.

Det fremgår således, at reglerne for Ligestillingsnævnets sammensætning
følges, hvorefter nævnets formand og næstformænd skal være dommere, og
at nævnets øvrige 9 medlemmer skal have bestået den juridiske embedsek-
samen. Derudover skal nævnets medlemmer have ekspertise indenfor de
forskellige beskyttelsesområder. Der skal endelig i overensstemmelse med
ligestillingslovens regler, sikres en ligelig kønsfordeling i nævnet.13

Der er således lagt op til, at der skal sikres ekspertise indenfor de forskel-
lige beskyttelsesområder, men det fremgår ikke nærmere, hvorvidt der her-
ved sigtes på indarbejdelse af et egentligt lægmandselement, eller at funk-
tionen kan udfyldes af en person, der er sagkyndig eller har anden prak-
tisk erfaring inden for de respektive beskyttelsesområder. Henvisningen
til, at alle medlemmer skal have bestået den juridiske embedsmandseksa-
men, synes at tale imod dette.

Efter regeringens forslag, skal nævnet organiseres med et sekretariat, der
foretager sagsbehandlingen i de enkelte sager og forbereder klager til
nævnsbehandling. Denne model er identisk med opbygningen af de eksi-
sterende klageorganer.

Ligebehandlingsnævnets uafhængighed er sikret ved, at det efter forslaget
vil blive oprettet og placeret uafhængigt af et ministerium, ligesom det i sin
funktion ikke vil være undergivet ministerielle instruktioner. 

2. Erfaringer fra andre fælles klageorganer
En række lande i Europa har flere års erfaring med et fælles klageorgan på
diskriminationsområdet. Det er tilfældet i Holland, som siden begyndelsen
af 90-erne har arbejdet med en samlet indsats over for diskrimination på
tværs af diskriminationsgrunde. Andre lande, som Belgien og Irland, har
valgt samme strategi inden for de senere år, bl.a. som led i implementerin-
gen af EU-direktiverne om ligebehandling.

Blandt de nordiske lande har Norge i 2006 oprettet et fælles klageorgan, der
samler en række diskriminationsgrunde, og i Sverige er der taget initiativ
til at gøre det samme. Også i andre dele af verden er der oprettet ligebe-

13) Baggrundsnotat af 2. oktober 2006, “Beskrivelse af regeringens forslag om oprettelse af et
Fælles Klagenævn for Ligebehandling”.
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diskriminationsgrunde. Sådanne organer findes i Australien og Canada,
hvor menneskerettighedskommissionerne behandler klager over diskrimi-
nation.

Af de nævnte lande har Sverige, Australien og Holland tillige erfaring med
at skabe lokal tilgængelighed til klageorganet gennem permanent eller ad
hoc repræsentation i forskellige geografiske områder.

I det følgende beskrives de klageorganer, der er oprettet i Holland, Belgien,
Irland, Norge og Australien, idet der særligt fokuseres på klageorganernes
mandat, struktur og ressourcer. Derefter gives en kort redegørelse for den
svenske, australske og hollandske ordning med lokal repræsentation. 

2.1.  Holland
I 1994 blev den hollandske Ligebehandlings Kommission (Commissie Gel-
ijke Behandeling, CGB) oprettet samtidig med, at den hollandske ligebe-
handlingslov trådte i kraft.14

Mandat
CGB arbejder på baggrund af en række love, herunder blandt andet lige-
behandlingsloven, lov om lige muligheder og lov om ligebehandling uan-
set handicap eller kronisk sygdom. 

CGB dækker således diskriminationsgrundene handicap, kronisk sygdom,
alder, religion, tro, politisk overbevisning, nationalitet, race, køn, seksuel
orientering, civil status, fuldtids- og deltidsarbejde samt midlertidig eller
fast ansættelse.

CGB behandler individuelle klager over diskrimination på disse grundlag
og har mandat til at komme med en udtalelse om, hvorvidt diskrimination
har fundet sted. I nogle tilfælde vil CGB også formulere anbefalinger til,
hvordan man f.eks. kan undgå at udøve diskrimination fremover. 

Foruden behandling af individuelle klager, kan CGB tage sager op af egen
drift, hvis der er viden eller formodning om, at der forekommer diskrimi-
nationen inden for den offentlige sektor eller inden for bestemte sektorer i
samfundet.

14) Se nærmere herom på http://www.cgb.nl 
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både klager og indklagede og eventuelt fra en tredjepart. Når dette er gjort
vil en høring blive afholdt, hvor begge parter kan afgive vidneforklaring
samt medbringe en ekspert. CGB vil stille spørgsmål og sammenligne de
forskellige synspunkter. Efter høringen vil CGB diskutere sagen på et luk-
ket møde og indenfor otte uger vil der foreligge en udtalelse om, hvorvidt
diskrimination har fundet sted. Udtalelsen er ikke juridisk bindende. 

CGB søger at styrke sit arbejde ved at følge op på udtalelser i forhold til
parterne eller ved eksempelvis at kontakte repræsentanter for den branche,
hvor den ulovlige forskelsbehandling har fundet sted og derved forsøge at
forebygge, at en lignende situation opstår  i fremtiden. 

Udover sagsbehandling yder CGB rådgivning om ligebehandling til blandt
andet regeringen og NGOer. Som led i det ligebehandlingsfremmende
arbejde informerer CGB om lige rettigheder og anti-diskriminationslove,
ligesom CGB er involveret i uddannelsesaktiviteter og i samarbejde i di-
verse netværk. Endvidere deltager CGB i konferencer og møder samt giver
foredrag og undervisning på regelmæssig basis. 

I januar 2005 blev et pilotprojekt iværksat med henblik på at henvise sager
til mægling, hvor denne konfliktløsningsform anses for egnet, og hvor både
klager og indklagede foretrækker mægling. Sagerne vil blive henvist til en
ekstern mægler, og CGB vil således kun komme med en udtalelse, såfremt
mægling ikke lykkes.15

Struktur
CGB er bygget op som en kommission bestående af ni medlemmer, inklu-
sive en præsident og to vicepræsidenter samt omkring 15 vicemedlemmer.
Medlemmerne af kommissionen er alle udnævnt af justitsministeren i sam-
råd med fire andre ministre for en periode på seks år. Der er mulighed for
genudnævnelse.16 Kommissionen serviceres af et sekretariat med en ledelse
og tre afdelinger. 

Ressourcer
CGB har udover kommissionens medlemmer 45 ansatte, herunder en
præsident og en direktør, juridiske rådgivere, ledelsesassistenter, informa-

15) http://www.equineteurope.org/infopages/2162.html
16) http://www.migpolgroup.com/multiattachments/2909/DocumentName/

Equinet_Netherlands_en.pdf 
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arbejder. 

CGB har et årligt budget på EUR 3,5 til 4,5 mio. svarende til ca. 26,3 mio.
DKK til 33,5 mio. DKK, som godkendes af parlamentet.17

2.2. Belgien 
Belgien har valgt at have to ligebehandlingsorganer; Institut for Ligebe-
handling mellem mænd og kvinder, som blev oprettet ved lov i december
2002 og Centret for Lige Muligheder og Modstand mod Racisme (Centret),
som blev oprettet ved lov af 15.2.1993. Her vil der alene blive set nærmere
på Centret, idet det behandler flere diskriminationsgrunde.18

Mandat 
I en årrække havde Centret alene mandat til at behandle sager på baggrund
af race, hudfarve, afstamning, oprindelse og nationalitet. I 2003 vedtog re-
geringen en generel anti-diskriminationslov på baggrund af Rådets direk-
tiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om lige-
behandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og Rådets Direktiv
2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Denne lov udvi-
dede Centrets mandat til også at omfatte seksuel orientering, ægteskabelig
status, fødsel, formue, alder, religion og tro, nuværende eller fremtidig hel-
bredstilstand, et handicap eller fysisk karakteristik. 

Centrets hovedopgave er at informere personer, give juridisk rådgivning
og undervisning, øge bevidstheden i samfundet samt lobbyarbejde. Med
juridisk rådgivning menes at sørge for at vedkommende, der mener sig ud-
sat for diskrimination, får råd og juridisk støtte og hvis nødvendigt, at der
tages juridiske skridt eller indledes en forhandling eller et mæglingsforløb. 

Centrets afdeling om racisme modtager lidt under 1000 klager om året.
Heraf løses de fleste klager ved, at der gives information samt gennem
mægling. Kun 4 % af klagerne indbringes for domstolene med Centrets
hjælp. 

17) http://www.migpolgroup.com/multiattachments/2909/DocumentName/
Equinet_Netherlands_en.pdf

18) Se nærmere herom på www.antiracisme.be
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handel. 

Struktur
Centret har valgt at adskille racisme og integration fra ikke-racistisk di-
skrimination i to forskellige afdelinger. 

Bestyrelsen udnævnes ved kongelig forordning af 28.2.1993 (Royal De-
cree).19 Af § 1 i forordningen fremgår, at Centrets bestyrelse består af 10
fransktalende medlemmer, 10 hollandsktalende medlemmer og et tysk-
talende medlem. Af § 2 i forordningen fremgår, at medlemmerne er valgt
på baggrund af deres kompetencer, erfaringer, uafhængighed og deres mo-
ralske autoritet. 

Ressourcer
Centret har omkring 95 ansatte, inklusive midlertidigt ansatte.20 Centrets
årlige budget ligger på ca. EUR 4,35 mio. om året svarende til 32,4 mio.
DKK.21

2.3.  Irland
The Equality Authority blev oprettet i 1999 i medfør af The Employment
Equality Act fra 1998, der opretter et uafhængigt ligebehandlingsorgan.
The Equality Authority erstattede the Employment Equality Agency.22

Mandat 
The Equality Authority arbejder ud fra flere love; The Employment Equa-
lity Act fra 1998 ændret ved the Employment Equality Act I fra 2004, som
forbyder forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, herunder i forbindelse
med ansættelsesforhold, arbejdsformidling, kollektive aftaler, annonce-
ring, praktik, og the Equal Status Act fra 2000 ændret ved the Equality Sta-
tus Act fra 2004, som forbyder forskelsbehandling ved adgang til og leve-
ring af vare- og tjenesteydelser, herunder bolig, samt uddannelse. End-
videre har the Equality Authority kompetencer i henhold til love om barsel,
adoption og pension. 

19) Royal Decree of 28th February, 1993, defining the organic statute of the centre for equal 
opportunities and opposition to racism, 
http://www.diversiteit.be/CNTR/EN/legislation/Centre/leg_ceoor-RD.htm 

20) http://www.diversiteit.be/CNTR/EN/about_the_center/organisation/
21) http://www.equineteurope.org/infopages/2195.html 
22) Se nærmere herom på www.equality.ie 
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familie status, alder, handicap, seksuel orientering, race, religion og til-
hørsforhold til et rejsende samfund.23

The Equality Authority har til opgave at bekæmpe forskelsbehandling og
fremme lige muligheder inden for ligebehandlingslovenes områder. End-
videre skal the Equality Authority informere befolkningen om ligebehand-
lingslovene og løbende evaluere disse samt fremsætte ændringsforslag til
lovene, når dette skønnes nødvendigt. Disse formål opnås ved følgende: 

● yde bistand til personer, der mener sig forskelsbehandlet med henblik
på at indbringe en klage, såfremt the Equality Authority finder, at der
rejses et principielt spørgsmål, eller det ikke findes rimeligt at forvente,
at den pågældende kan fremlægge sin sag tilfredsstillende uden bi-
stand

● formulere en Code of Practice, hvormed menes at yde praktisk rådgiv-
ning til arbejdsgivere, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og an-
satte om forebyggelse af og procedurer for håndtering af seksuel chi-
kane og chikane på baggrund af de resterende 8 diskriminationsgrunde.

● udføre ligebehandlingstjek af udvalgte virksomheder eller brancher og
udforme ligebehandlingsplaner

● udføre eller finansiere forskning
● iværksætte eller finansiere oplysningskampagner
● foretage undersøgelser i forbindelse med dets funktioner og formulere

anbefalinger på baggrund af sådanne undersøgelser
● indlede sager på eget initiativ, hvor der er tale om en generel forskels-

behandlende adfærd. 

The Equality Authority har siden 2000 udarbejdet strategiske handlings-
planer, hvor man formulerer prioriteter og mål for tre år af gangen. I stra-
tegien for 2006-2008 er formuleret fem overordnede mål:

● fremme og støtte tiltag, der gør systemer og hovedaktører i stand til at
fremme og opnå reel ligebehandling i praksis

● bevare og videreudvikle en kultur af respekt for ligebehandlingslov-
givningen

23) ‘Rejsende samfund’ oversat fra det engelske ’Traveller Community’, defineret som: “Peo-
ple who are commonly called Travellers, who are identified both by Travellers and others
as people with a shared history, culture and traditions, identified historically as a nomadic
way of life on the island of Ireland.”
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handling
● fremme og støtte en løsning af centrale problemer for specifikke grup-

per af personer, der oplever diskrimination
● underbygge og videreudvikle The Equality Authoritys anerkendelse,

erfaring og kapacitet internationalt, nationalt og lokalt.

The Equality Authority har mandat til at yde vejledning og rådgivning i in-
dividuelle klager samt eventuelt at repræsentere disse ved The Equality
Tribunal.24 Henvendelser af denne art sker til The Equality Authoritys in-
formationsenhed, der henviser sagerne til en særlig juridisk afdeling. Hen-
vendelser vedrørende forskelsbehandling kan også ske direkte til den
særlige juridiske afdeling. 

Den juridiske afdeling yder retshjælp i form af rådgivning og vurderer, om
klager kan henvises til The Equality Tribunal, og afdelingen repræsenterer
klageren, hvor dette er nødvendigt. Den juridiske afdeling vurderer ind-
ledningsvist, om der i den pågældende sag kan ydes juridisk bistand og i
så fald i hvilken grad. Vurderingen angår især, om der kan beskikkes en ad-
vokat til at rådgive og repræsentere klageren ved sagens behandling ved
The Equality Tribunal. 

Denne vurdering sker på baggrund af en række kriterier vedtaget af The
Equality Authoritys bestyrelse, som er tilgængelige på The Equality
Authoritys hjemmeside.25 Vedrørende sagens karakter lægges blandt andet
vægt på, om der rejses spørgsmål af principiel karakter, om der tidligere er
truffet afgørelse vedrørende en lignende problemstilling, om et positivt ud-
fald for klageren er sandsynligt, og om sagen er egnet til at få betydning for
andre i en lignende situation. Der lægges også vægt på klagerens alterna-
tive muligheder, herunder vedkommendes evne til selv at møde i sagen, al-
ternative retsmidler, sagens kompleksitet mv., klagens tyngde, herunder
hvor alvorligt det angivelige overgreb er og den indklagedes svar på kla-
gen, på klagerens troværdighed og samarbejdsvilje overfor The Equality
Authority og, sidst men ikke mindst, på ressourcespørgsmål. 

24) The Equality Tribunal er et uafhængigt nævn, og dets afgørelser og forlig er juridisk bin-
dende. Dets afgørelser kan appelleres til de almindelige domstole. 

25) http://www.equality.ie/index.asp?locID=14&docID=-1 
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i en sag som amicus curiae,26 det vil sige som en uvildig såkaldt ven af ret-
ten, der indtræder med særlig ekspertise i konkrete sager og uden tilknyt-
ning til de involverede parter.

Struktur
Ifølge The Equality Authoritys årsreport fra år 200027 fremgår det, at The
Equality Authority består af fem afdelinger: en administrativ afdeling, en
kommunikationsafdeling, en juridisk afdeling, en forskningsafdeling og en
udviklingsafdeling. Hertil kommer direktøren samt direktørens assistent. 

The Equality Authority har en bestyrelse bestående af 12 medlemmer, som
for en fireårig periode udpeges af ministeren for justits, lighed og lov re-
form.28

Ressourcer
The Equality Authority har 53 ansatte, og budgettet var i 2005 på EUR 5,45
mio. årligt.29 Det svarer til ca. 40 mio. DKK.

2.4. Norge 
I maj 2005 vedtog det norske Storting en lov, hvorefter der den 1. januar
2006 blev oprettet et “Likestillings- og diskrimineringsombud” (herefter
ombudet), der samlede eksisterende ligestillingsorganer i et nyt fælles om-
bud.30

Mandat
Ombudet håndhæver flere love; lov om likestilling mellom kjønnene, lov
om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. og ar-
beidsmiljølovens likebehandlingskapittel. Derudover håndhæver om-
budet diskrimineringsforbudet i følgende boliglove: husleieloven, eiersek-
sjonsloven, burettslagslova og bustadbyggjelagslova.

26) Se pressemeddelelse fra The Equality Authority: “Equality Authority to Play Role of 
Amicus Curiae for First Time in High Court Proceedings,
http://www.equality.ie/index.asp?docID=505

27) http://www.equality.ie/index.asp?locID=136&docID=61 
28) Article 41 i The Employment Act of 1998
29) http://www.migpolgroup.com/multiattachments/2905/DocumentName/Equinet_Ire-

land_en.pdf 
30) Se nærmere herom på http://www.ldo.no/ 
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budsloven og forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og
diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Ifølge diskrimineringsombudsloven skal ombudet arbejde for at fremme
ligestilling uanset køn, etnicitet, national oprindelse, afstamning, hudfarve,
sprog, religion og livssyn inden for alle samfundsområder. Det fremgår
videre, at ombudet inden for arbejdsmarkedet yderligere skal arbejde for
at fremme ligebehandling uanset politisk overbevisning, medlemskab af
fagforening, seksuel orientering, handicap og alder. Inden for bolig-
sektoren skal ombudet yderligere arbejde for at fremme ligebehandling
uanset homoseksuel orientering.31

Forbudet mod forskelsbehandling varierer på de forskellige samfundsom-
råder. 

Inden for arbejdsmarkedet er forskelsbehandling forbudt på baggrund af
køn, etnicitet, hudfarve, religion, handicap, seksuel orientering eller alder.
Forbudet gælder inden for alle områder af arbejdsmarkedet. Chikane er li-
geledes ulovlig. 

Inden for boligområdet er forskelsbehandling forbudt på baggrund af køn,
etnicitet og seksuel orientering. Forbudet gælder både ved salg og udlej-
ning. Dog er udlejning i private hjem undtaget fra forbudet. 

Forskelsbehandling på baggrund af køn, etnicitet og religion er forbudt
indenfor alle samfundsområder.

Samtidig skal ombudet påse, at Norge overholder de internationale for-
pligtelser i henhold til FN’s konvention om forbud mod diskrimination af
kvinder og FN’s konvention om forbud mod racediskrimination. 

Ombudet kan afgive udtalelser i klager om overtrædelse af de love og be-
stemmelser, der hører under ombudets mandat samt give råd og vejledning
herom. Ombudet skal søge at få parterne til frivilligt at rette sig efter udta-
lelsen, men såfremt en part ikke følger ombudets udtalelse, kan ombudet
bringe sagen for Likestillings- og diskrimineringsnemnda (Ligestillings- og
diskriminationsklagenævn) (herefter nævnet). En sag kan også bringes for

31) Diskrimineringsombudsloven § 3
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det beslutter at afvise en sag eller henlægge den, kan dette påklages til næv-
net. Ombudet har endvidere mandat til at tage sager op af egen drift eller
efter anmodning. 

Ombudet kan i sin udtalelse påpege, at en part i henhold til loven har krav
på en godtgørelse. Hverken ombudet eller nævnet kan imidlertid tilkende
godtgørelser. Sager herom må indbringes for de almindelige domstole. 

Ombudet og nævnet har ansvaret for, at sagen oplyses. Offentlige myn-
digheder har pligt til at afgive de oplysninger, der er nødvendige. Sådanne
oplysninger kan også kræves af andre, der har vidnepligt efter tvistmåls-
loven. Ombudet og nævnet kan udføre undersøgelser, der er nødvendige i
forhold til at udføre deres mandat, og såfremt det er nødvendigt, kan poli-
tiet træde ind og hjælpe. Ombudet og nævnet kan kræve bevisoptagelse
ved domstolene.32

Ombudet har udover lovhåndhæverrollen også en såkaldt “pådriverfunk-
tion”. Heri ligger, at ombudet skal afdække og påpege forhold, som mod-
virker ligestilling og ligebehandling. 

Ombudet har endvidere til opgave at holdnings- og adfærdspåvirke, her-
under øge bevidstheden om ligebehandling og oplyse borgerne om status
og udfordringer på området. 

Endvidere skal ombudet støtte, vejlede og informere med henblik på at
fremme ligebehandling i den offentlige, private og frivillige sektor og skal
vejlede arbejdsgivere om etnisk mangfoldighed i arbejdslivet.33

Endelig skal ombudet dokumentere og formidle viden om ligestilling, mo-
nitorere karakteren og omfanget af diskrimination og fungere som møde-
sted og informationscentrum og som tilrettelægger af samarbejde mellem
forskellige aktører på ligebehandlingsområdet.

En ny lov, der først træder i kraft om et år, giver ombudet mulighed for at
indtræde i en sag som amicus curiae, dvs. som “ven af retten” frem for som

32) Dette afsnit jf. diskrimineringsombudsloven § 11
33) Af § 1d i forskrift om organisasjon og virksomhet for Likestillings- og diskrimineringsom-

budet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda fremgår alene etnisk mangfoldighed.
Denne arbejdsopgave vedrører således ikke andre former for mangfoldighed. 
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karakter med relevans for den pågældende sag.34 På nuværende tidspunkt
har ombudet dog ikke mandat til dette.

Struktur
Ombudet er et uafhængigt organ, der administrativt er underordnet Barne-
og likestillingsdepartementet, men som ikke kan modtage instruks i en-
keltsager eller ved udøvelse af sin myndighed. Departementet kan heller
ikke omgøre sager. Det samme gør sig gældende for nævnet. 

Ombudspersonen, som er leder af ombudet, er udnævnt af den norske re-
gering for en periode på fire år med mulighed for én genudnævnelse.35 Om-
budet består af en informationsafdeling, en juridisk afdeling, en socialaf-
deling og en administrativ afdeling.

Som nævnt ovenfor kan ombudets udtalelser indbringes for nævnet, som er
et uafhængigt forvaltningsorgan, ligeledes underordnet Barne- og likestil-
lingsdepartementet. Nævnet kan ikke modtage instruks i enkeltsager eller
få omgjort sine afgørelser af departementet.36 Nævnet består af en formand,
en næstformand og seks øvrige medlemmer samt fire varamedlemmer.37 38

Formanden og næstformanden skal begge opfylde betingelserne for at be-
stride et hverv som dommer. Nævnet kan tage ombudspersonens sager op
af egen drift og kan afgøre, om der foreligger brud på de relevante love.
Nævnet kan pålægge et forhold at ophøre eller træffe andre foranstaltninger
for at sikre, at forskelsbehandling ikke fortsætter eller gentager sig.39 Endvi-
dere kan nævnet idømme tvangsbøder, såfremt fristen for at efterkomme et
pålæg fra nævnet er udløbet. 40 Nævnets afgørelser kan indbringes for dom-
stolene.41 Nævnet har sit eget sekretariat til at behandle sager etc. 42

Ressourcer 
Ombudet har ca. 34 ansatte. Budgettet for 2006 er på 26 mio. NOK, og for
2007 er der foreslået et budget på 29 mio. NOK. Det svarer til henholdsvis
ca. 23,35 mio. DKK og 26 mio. DKK. 

34) Ifølge oplysninger modtaget pr. e-mail fra ombudet
35) Diskrimineringsombudsloven § 2 (1)
36) Diskrimineringsombudsloven § 5 (3)
37) Diskrimineringsombudsloven § 5 (1)
38) Et “varamedlem” er en suppleant
39) Diskrimineringsombudsloven § 7 (2)
40) Diskrimineringsombudsloven § 8 (1)
41) Diskrimineringsombudsloven § 12 (1)
42) Diskrimineringsombudsloven § 6 (4)
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The Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission
(HREOC) blev oprettet i 1986 på baggrund af the Human Rights and Equal
Opportunity Commission Act 1975. HREOC administrerer de føderale
anti-diskriminationslovgivninger i Australien, mens de såkaldte state com-
missions administrerer de statslige anti-diskriminationslovgivninger.43 44

Mandat  
HREOC behandler sager på baggrund af race, hudfarve, afstamning samt
national og etnisk oprindelse, køn, ægteskabelige forhold og graviditet,
handicap og alder. Sagerne behandles under Racial Discrimination Act
1975, Sex Discrimination Act 1984, Disability Discrimination Act 1992, Age
Discrimination Act 2004 and the Human Rights and Equal Opportunity
Commission Act 1986. HREOC arbejder også efter bestemmelser i the Na-
tive Title Act 1993 og the Workplace Relations Act 1996. 

HREOC behandler sagerne som en uafhængig part og tilbyder ikke juridisk
repræsentation til nogen af parterne. Såfremt en person føler sig udsat for
forskelsbehandling, kontakter vedkommende HREOC’s klageinforma-
tionsafdeling. Dette kan ske via telefonisk henvendelse, personlig hen-
vendelse eller skriftlig henvendelse, herunder e-mail eller brev. Personen
bliver her givet generel information om HREOC’s mandat, og såfremt ved-
kommende har en sag, der falder indenfor mandatet, vil der blive frem-
sendt en klageformular. Dette skyldes, at en klage skal være skriftlig for at
kunne blive behandlet af HREOC.45 Såfremt det er nødvendigt, vil HREOC
tilbyde hjælp med at udforme en skriftlig klage.46

Er klagen relativt ukompliceret, vil man forsøge at håndtere den på ufor-
mel vis ved f.eks. at kontakte indklagede telefonisk for at høre nærmere om
sagens fakta. Såfremt det ikke er muligt at få sagen afsluttet hurtigt, eller
såfremt klagen ikke er egnet dertil, vil en mere formel efterforskning blive
sat i værk.47

43) Se nærmere herom på http://www.humanrights.gov.au 
44) http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/jurisdiction/jurisdiction.html
45) http://www.humanrights.gov.au/complaints_help/index.html, ifølge HREOC’s Com-

plaints Procedures Manual skyldes dette, at det fremgår af den lovgivning, som HREOC
håndhæver, at der ikke er noget lovmæssigt grundlag for at behandle en klage, der ikke er
skriftlig. Se eksempelvis artikel 46P i Human Rights and Equal Opportunity Commission
Act 1986.

46) Article 46P(4) i Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986.
47) I the Complaints Procedures Manual findes en meget detaljeret fremgangsmåde for ’Plan-

ning an inquiry’.
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henne sagsbehandlingen er. Baggrunden for afvisningen kan f.eks. skyldes,
at hændelsen, der klages over, har fundet sted mere end 12 måneder, før
klagen blev indgivet, eller at klagen mangler substans.48

I forbindelse med en sags behandling arbejder HREOC ud fra det inkvisi-
toriske princip. HREOC har mandat til at tage de skridt, der måtte være nød-
vendige eller passende i forbindelse med udførelsen af dens mandat.49

HREOC kan således indhente oplysninger direkte fra parterne, men også
fra eventuelle vidner. Endvidere kan HREOC “make an examination or hold
an inquiry in such manner as it thinks fit and, in informing itself in the course
of an examination or inquiry, is not bound by the rules of evidence.”50

Direktøren for HREOC har mandat til at kræve, at personer, der sandsyn-
ligvis kan hjælpe med til oplysningen af en sag, deltager i et møde.51 Såfremt
en indkaldt person ikke møder op, kan der tilkendes bødestraf, medmin-
dre vedkommende har en gyldig grund til udeblivelse.52

Når sagen ifølge HREOC er blevet tilstrækkeligt undersøgt, foreligger to
mulige udfald; sagen kan enten blive afvist, eller sagen kan blive forligt ved
mægling. Såfremt sagen ikke forliges, og klager ønsker at fortsætte sagen,
kan klager inden 28 dage efter udstedelsen af afvisningen indbringe sagen
for domstolene. Det skal nævnes, at for at indbringe en sag for domstolene
efter den lovgivning, som HREOC arbejder efter, skal sagen først have
været igennem HREOC.

HREOC har således ingen afgørelseskompetence, men har derimod succes
med at løse sagerne via mægling.53

Udover sagsbehandling fremmer HREOC den offentlige diskussion og
påtager sig og koordinerer forskning og uddannelsesprogrammer for at
fremme menneskerettigheder og eliminere forskelsbehandling i forhold til
de lovgivninger, HREOC arbejder efter. Derudover efterforsker HREOC
påståede overtrædelser af lovgivningen og søger at løse disse konflikter

48) Article 46PH i Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986
49) Article 13(1) i Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986
50) Article 14(1) i Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986
51) Article 46PJ i Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986
52) Article 46PL i Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986
53) Se den seneste årsrapport 2005-2006.  http://www.humanrights.gov.au/pdf/annual_re-

ports/HREOC_AnnualReport_0506.pdf 
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HREOC sig om handlinger og praksis, som eventuelt krænker menneske-
rettighederne, eller som er forskelsbehandlende. Hvis overtrædelser iden-
tificeres, kommer HREOC med en udtalelse og anbefaler handlinger, som
eventuelt kan løse konflikten. HREOC arbejder endvidere for politisk og
lovgivningsmæssig udvikling.

HREOC har mulighed for at indtræde i sager ved domstolene som amicus
curiae. Denne mulighed er via lovgivningen54 givet specielt til de forskel-
lige kommissærer. 

Struktur 
HREOC administreres af en direktør (’president’), som udpeges af the Au-
stralian Governor-General på enten fuldtid eller deltid. Direktøren assiste-
res af forskellige kommissærer; en ’human rights commissioner’, en ’abo-
riginal & torres strait islander social justice commissioner’, en ’disability di-
scrimination commissioner’, en ’sex discrimination commissioner’ og en
’race discrimination commissioner’, som ligeledes udpeges af the Govenor-
General som fuldtidsmedlemmer af HREOC. De fem kommissærposter er
dog for tiden på tre hænder, således at to af kommissærerne har mere end
ét område under sig.

Derudover eksisterer der forskellige afdelinger i HREOC; en virksom-
hedsservice afdeling, en afdeling for offentlige anliggender, en juridisk af-
deling og en afdeling for sagsbehandling. Sagsbehandlingsafdelingen er
delt op i teams efter hver diskriminationsgrund (køn, race, etc.). 

Ressourcer 
HREOC har et budget på ca. AUS 16,5 mio. om året, svarende til ca. 73, 5
mio. DKK.55

2.6. Lokal repræsentation
I nogle lande har man indset, at der eksisterer geografiske barrierer i for-
hold til en hurtig og let klageadgang. Nogle klageorganer søger således at
samarbejde med lokale anti-diskriminationsorganisationer eller oprette lo-

54) Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 section 46PV
55) http://1.1.1.1/2068975684/1294844232T070113171641.txt.binXMysM0dapplication/

pdfXsysM0dhttp://www.humanrights.gov.au/pdf/annual_reports/HREOC_Annual-
Report_0506.pdf 
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kumentere, at forskelsbehandling eksisterer bredt geografisk, men også for
at borgere, der føler sig udsat for forskelsbehandling, skal opleve, at der
eksisterer en reel klageadgang også for dem, der ikke er bosat nær et kla-
georgan.

The Australian Human Rights and Equal Opportunity Commission
(HREOC) har således et formelt samarbejde med the Victorian Equal Op-
portunity and Human Rights Commission, the Queensland Anti-Discrimi-
nation Commission, the South Australian Equal Opportunity Commission,
the Northern Territory Anti-Discrimination Commission and the Western
Australia Equal Opportunity Commission. HREOC’s publikationer står
fremme disse steder og HREOC’s ansatte anvender disse steders faciliteter
til blandt andet mæglinger. Endvidere har HREOC et uformelt samarbejde
med the Tasmania Anti-Discrimination Commission og the Australian Ter-
ritory Human Rights Office.56 57 Henvender en person sig således til the Vi-
ctorian Equal Opportunity and Human Rights Commission med en klage,
og det fremgår, at klagen af jurisdiktionsmæssige grunde skal indgives til
HREOC, f.eks. fordi den, der klages over, er en føderal institution, vil the
Victorian Equal Opportunity and Human Rights Commission sørge for at
videresende klagen til HREOC efter indhentelse af samtykke fra klager.
Den kommission, der ikke har jurisdiktion over klagen, vil samtidig give
klager generel vejledning om den føderale lovgivning. Endvidere vil man
ofte foreslå klager at kontakte HREOC’s telefoniske informationslinje for
detaljeret og specifik vejledning.58

I Holland eksisterer der lokale Anti-Diskriminations Bureauer (ADB), som
er spredt over det meste af landet. ADBer er lokale eller regionale organi-
sationer, der arbejder for at forebygge og bekæmpe forskelsbehandling,
vold og chikane. Der er tale om private og uafhængige organisationer, som
i de fleste tilfælde bliver sponsoreret af lokale myndigheder. ADBerne re-
gistrerer og behandler klager over forskelsbehandling og chikane fra indi-

56) Se The Annual Report 2005-2006 på http://www.humanrights.gov.au/pdf/
annual_reports/HREOC_AnnualReport_0506.pdf 

57) Disse kommissioner kaldes ’state commissions’.
58) Det er vigtigt, at klager træffer et informeret valg om, hvor klagen indgives officielt i

tilfælde, hvor flere kommissioner har jurisdiktion. Det skyldes, at såfremt klager vælger at
indgive klagen til en state commission ikke efterfølgende vil kunne indgive klagen til
HREOC. 
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villig arbejdskraft.59

I Sverige findes der lokale antidiskriminationsvirksomheder og antidiskri-
minationsbyråd placeret rundt omkring i Sverige, som tilbyder støtte og
rådgivning til personer, der er blevet udsat for forskelsbehandling på
grund af etnisk tilhørsforhold, religion eller anden trosopfattelse, køn, sek-
suel orientering eller handicap.60 Disse instanser har alle søgt og fået støtte
fra det svenske Integrationsverket.

3. Instituttets forslag til et dansk fælles klagenævn for ligebehandling
Instituttet fremlagde i november 2005 et forslag om at etablere et fælles
klagenævn, hvor individuelle klager over diskrimination på grund af
alder, etnisk oprindelse eller race, køn, handicap, religion eller tro og sek-
suel orientering kunne indbringes til behandling og afgørelse. Udredning
nr. 2: Ligebehandling – status og fremtidsperspektiver, indeholder således en
redegørelse for behovet og begrundelsen for et administrativt klageorgan,
der har beføjelse til behandle klagesager inden for alle diskriminations-
områderne. Regeringens forslag om etablering af et fælles ligebehand-
lingsnævn falder derfor godt i tråd med instituttets forslag.

Der er efter instituttets opfattelse en række gode argumenter for at oprette
et fælles klageorgan; Et fælles klageorgan for ligebehandling vil sikre lige
klageadgang for alle borgere, uanset diskriminationsgrunden. En sådan
klageadgang er i dag kun mulig for personer, der oplever at blive diskri-
mineret på grund af køn og race eller etnisk oprindelse.

Klageorganet vil være lettere tilgængeligt end det almindelige domstolssy-
stem. Det vil være tilfældet i forhold til fysisk tilgængelighed, idet det ad-
ministrative organ må forventes at være åbent for dialog med klager via
personligt møde, telefon, mail eller sms, men også omkostningsmæssigt.
Klagebehandlingen må således forventes at være gratis og i princippet
kunne gennemføres uden udgift til advokat eller anden rådgiver.  

59) Pia Justensen, Alternative løsninger af konflikter med racediskrimination, Nævnet for Etnisk
Ligestilling 1995 og European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Annual 
Report 2003/2004.

60) Se Ombudsmann mot Etnisk Diskriminerings hjemmeside, 
http://www.do.se/o.o.i.s?id=1730
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skrimination i konkrete tilfælde og dermed bidrage til udvikling af diskri-
minationsretten. Diskriminationsret er som retsområde nyt for de fleste ju-
rister og er for mange vanskeligt tilgængeligt, bl.a. fordi det fordrer hånd-
tering af forskelligartede retskilder og retstraditioner hidrørende fra den
internationale ret, den EU-retlige regulering og den danske forvaltningsret
samt forståelse for, at samspillet mellem disse retlige tilgange er central for
opnåelsen af effektiv beskyttelse mod diskrimination.    

Muligheden for at afdække indirekte diskrimination, institutionel eller struk-
turel diskrimination samt multi-diskrimination udgør endnu en fordel ved at
have et fælles klageorgan. Disse former for diskrimination kan kun afdæk-
kes, når en flerhed af behandlede individuelle sager synliggør et mønster
for forskelsbehandling af bestemte grupper inden for bestemte sektorom-
råder, brancher, institutioner eller som følge af procedurer og praksisser.
Eventuelle indirekte diskriminerende regler eller usaglige procedurer vil
først træde tydeligt frem, når der foreligger et vist antal sager, som kan vise,
at der er tale om en tendens eller praksis. Det kan for eksempel være en
virksomheds ansættelsespraksis, socialforvaltningens kriterier ved tilde-
ling af ydelser og services eller politiets tilrettelæggelse af forebyggende el-
ler efterforskningskridt. Ved at samle viden om sådanne diskriminations-
fænomener vil et fælles klagenævn for ligebehandling kunne bidrage væs-
entligt til opbygning af et bedre oplysningsgrundlag om diskrimination
som samfundsmæssigt problem og til forbedring af den sagkundskab, der
er nødvendig for korrekt behandling af konkrete sager om diskrimination. 

Et fælles klageorgan vil derudover kunne formidle et horisontalt perspektiv
på diskrimination i den forstand, at alle diskriminationsgrunde vil være
ligestillet i forhold til beskyttelse og retshåndhævelse. I et horisontalt per-
spektiv vil de diskriminationsområder, der har været behandlet i det ad-
ministrative klagesystem, det vil sige kønsmæssig og etnisk diskrimina-
tion, kunne fungere som løftestang for de øvrige områder. F.eks. vil den
godtgørelsespraksis, der er udviklet i Kønsligestillingsnævnet, kunne ud-
bredes til de øvrige diskriminationsområder, ligesom de erfaringer med
sagsoplysning, som ligger både i dette nævn og i Klagekomitéen for Etnisk
Ligebehandling, kan videregives og anvendes.    

3.1. Lovgrundlag
Regeringens udspil omhandler alene et fælles klageorgan, og ikke et fælles
lovgrundlag. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at et fælles
klagenævn for ligebehandling ikke i sig selv sikrer en effektiv beskyttelse
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tisk substantiel beskyttelse for alle, når klageorganet har mulighed for at
arbejde med et generelt lovgrundlag, der sikrer lige beskyttelse af alle per-
soner mod de forskellige former for diskrimination, både inden for og uden
for arbejdsmarkedet. 

Som retsstillingen er i dag, er der alene et generelt forbud mod diskrimi-
nation på arbejdsmarkedet, der omfatter alle diskriminationsgrundene.

Uden for arbejdsmarkedet er kvinder og mænd beskyttet mod kønsdiskri-
mination, ligesom alle personer er beskyttet mod diskrimination på grund
af race eller etnisk oprindelse.61 Personer, der tilhører disse grupper, er så-
ledes både beskyttet af diskriminationsforbudet og har mulighed for at
klage administrativt, hvis de oplever forskelsbehandling i forhold til tilde-
ling af social- og sundhedsydelser, adgang til uddannelse, boligsektoren
samt vare- og tjenesteydelser. 

Personer, der oplever forskelsbehandling på grund af alder, handicap, re-
ligion eller tro og seksuel orientering på disse områder er derimod ikke be-
skyttet af det lovfæstede diskriminationsforbud, og vil følgelig ikke have
adgang til at indbringe en sag for domstolene eller til at klage administra-
tivt på samme måde som personer, der oplever kønsmæssig og etnisk for-
skelsbehandling.

Opnåelse af lige klageadgang for alle fordrer derfor ændringer i den eksi-
sterende lovgivning eller vedtagelse af et generelt forbud mod diskrimina-
tion i alle sektorer og omfattende de nævnte diskriminationsgrunde. Så
længe diskrimination på grund af alder, handicap, religion eller tro, seksuel
orientering og politisk anskuelse udelukkende er forbudt inden for ar-
bejdsmarkedet, vil der herske en hierarkisering af diskriminationsbeskyt-
telsen, som signalerer, at diskrimination af disse grunde er mindre alvorlig
end diskrimination på grund af køn, race og etnisk oprindelse. 

3.2. Mandat
Det er af afgørende betydning for borgernes adgang til et effektiv retsmid-
del, at et fælles klagenævn for ligebehandling gøres handlekraftigt i sit

61) Grundloven indeholder derudover et forbud mod diskrimination på grund af trosbeken-
delse eller afstamning i forbindelse med udøvelse af borgerlige og politiske rettigheder, se
herom Birgitte Kofod Olsen, § 70, i Henrik Zahle, Grundloven med Kommentarer, DJØF
2006, s. 425.
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er acceptabelt i det danske samfund. 

Med afsæt i erfaringer fra de eksisterende danske klageorganer og andre
lande, der har oprettet et fælles klageorgan, og med de behov, der eksiste-
rer i Danmark for effektiv beskyttelse mod diskrimination, er der grund til
at overveje en række forslag, der kan supplere det af regeringen skitserede
forslag.

Oplysningspligt
I forbindelse med oplysning af individuelle klagesager er en af de væsent-
ligste forhindringer for at gennemføre fuld oplysning af en sag den ind-
klagede parts modvilje mod at afgive oplysninger om den hændelse, der
har givet anledning til diskriminationsklagen. Uden oplysninger fra begge
parter vil et klageorgan kunne afslutte sagen ved enten at afvise den eller
ved at tillægge det skadevirkning, at indklagede nægter at give oplysnin-
ger. I det første tilfælde vil det have negative konsekvenser for klager, både
konkret i forhold til den faktuelle diskriminationshændelse og mere gene-
relt i forhold til vedkommendes forventninger til egen retssikkerhed og
prøvelsesadgang. Omvendt vil situationen, hvor klageorganet tillægger
det skadevirkning for indklagede, betyde, at sagen afgøres på grundlag af
klagers forklaringer og øvrige oplysninger. Uanset et krav om, at klagers
oplysninger i sådanne tilfælde skal være veldokumenterede, vil indkla-
gede retssikkerhedsmæssigt stilles ringere, end vedkommende med rime-
lighed må kunne forvente. At benytte processuel skadevirkning er efter in-
stituttets opfattelse et nødvendigt redskab for et klageorgan, men anven-
delsen heraf bør nøje overvejes i hver enkelt sag. 

Vidneforklaringer
Diskriminationshændelser er typisk komplekse og kendetegnet ved, at ud-
sagn eller adfærd opfattes forskelligt af de involverede parter. Under
særlige omstændigheder kan der derfor være behov for at indhente oplys-
ninger fra personer, som forventes at have en særlig viden om den konkrete
diskriminationshændelse. Sådanne personer bør kunne indkaldes som vid-
ner til at afgive forklaring i sagen. Hvis personen ikke giver fremmøde, bør
det overvejes om retsplejelovens almindelige regler for vidneforklaring
skal finde anvendelse og dermed åbne for, at vidneforklaring afgives med
bistand fra politiet. Det bør i tilknytning hertil overvejes, om bevisoptagelse
bør kunne gennemføres ved domstolene.
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Ved nogle af de klageorganer, der er oprettet rundt om i verden med sta-
tus af nationale menneskerettighedsinstitutioner, gennemføres en mundt-
lig forklaring for klageorganet, som giver mulighed for mundtlig forhand-
ling. En sådan ordning kan lettere bane vejen for indgåelse af aftale om
løsning af sagen og også skabe rammen for en diskussion om fremtidige
tiltag, der kan forhindre, at diskrimination forekommer igen. En sådan mo-
del bør efter instituttets opfattelse overvejes i forhold til Ligebehand-
lingsnævnet. 

Instituttet finder, at det som udgangspunkt kan være fornuftigt at kræve,
at en klage indgives skriftlig samt at indklagede afgiver deres udtalelse
skriftligt. Dette skyldes, at det ved sagsbehandling ofte er nemmere at for-
holde sig til skriftligt materiale end til mundtlige afgivne forklaringer.
Instituttet finder imidlertid, at det er uhensigtsmæssigt med et ubøjeligt
krav om skriftlighed, idet et sådan krav sætter grænser for frembringelse
af oplysninger. Instituttet er således af den opfattelse, at det kan være nyt-
tigt at have en mundtlig samtale med parterne i en sag. På denne måde kan
klagenævnet imødekomme et ønske fra en klager, der ikke ser sig selv i
stand til at  skrive en klage, eller gøre sig forståelig på skrift. Instituttet
finder således, at det er nødvendigt med en undtagelsesbestemmelse til
reglen om skriftlighed.  

En mundtlig forhandling vil alt efter sagens karakter og kompleksitet
kræve, at de involverede parter får bistand af en advokat eller af en bisid-
der med særlig sagkundskab inden for diskriminationsret. En sådan bi-
standsmulighed vil på grund af diskriminationsrettens karakter i mange
tilfælde være nødvendig eller i hvert fald hensigtsmæssig for såvel klager
som indklagede. 

Bindende afgørelser
Muligheden for at fremkomme med afgørelser, der er bindende for par-
terne i en sag, er normen for forvaltningsmyndigheder, der behandler kla-
gesager. I den forbindelse har afgørelser fra Ligestillingsnævnet, der har
behandlet klager indenfor kønsdiskriminationsområdet, haft bindende
karakter jf. ligestillingslovens § 22. Dette har modsat ikke været tilfældet
for Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, der alene har haft mulighed
for at fremsætte vejledende udtalelser. Klagekomitéens kompetence har
således været identisk med Folketingets Ombudsmands, der ligeledes ikke
har mandat til at fremkomme med bindende udtalelser.
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parter, udgør i sig selv et vigtigt redskab ved behandling af klagesager.
Dette er særligt tilfældet, hvor forvaltningsorganet er etableret som et
alternativ til den ordinære domstolsbehandling og dermed er tiltænkt at
udfylde opgaven som et let og gratis tilgængeligt organ med en hurtigere
sagsbehandling end de ordinære domstole. Hvor afgørelsen således har
bindende karakter, vil der være større incitament for parterne til at følge
afgørelsen. For ofret, der er blevet udsat for forskelsbehandling, vil den bin-
dende afgørelse således direkte kunne håndhæves af domstolene i de
tilfælde, hvor indklagede ikke efterlever afgørelsen.

Det foreslåede Ligebehandlingsnævns mulighed for at fremkomme med
afgørelser af bindende karakter vil styrke nævnets effektivitet og indkla-
gedes vilje til at efterleve nævnets afgørelser.

Tildeling af godtgørelser
Efter både lov om etnisk ligebehandling, lov om forbud mod forskels-
behandling på arbejdsmarkedet mv., ligestillingsloven og ligebehandlings-
loven kan der tilkendes godtgørelser til personer, der er blevet udsat for
forskelsbehandling. Placering af en sådan kompetence hos et forvaltnings-
organ, der træffer bindende afgørelser, er vigtig for så vidt angår organets
evne til at skabe mulighed for reel og hurtig oprejsning for en person, der
har været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Muligheden for godtgørelse for ikke-økonomisk skade indeholder en
anerkendelse af, at forskelsbehandling udgør en særlig krænkelse af den
skadelidte person, herunder af personens selvværd. Tildeling af godt-
gørelse som en del af behandlingen ved klageorganet vil derudover sikre
en smidig behandling af klagesagen, der således ikke er afhængig af en
efterfølgende domstolsbehandling. Det må forventes at have positiv virk-
ning på parternes motivation til at deltage i klageorganets sagsbehandling
af klagen.

Henstillinger og anbefalinger
Et vigtigt redskab til at understrege alvoren af en overtrædelse af diskri-
minationsforbudet er generelle henstillinger og anbefalinger. Henstillinger
vil f.eks. være egnede i situationer, hvor det af bevismæssige årsager ikke
har været muligt at fastslå, om der er sket overtrædelse af forbudet mod di-
skrimination, men hvor sagen på grund af sin karakter må antages at kunne
få betydning for forståelsen af ligebehandlingslovgivning. Anvendelse af
generelle henstillinger og anbefalinger kan også være gavnlig i sager, som



40

E
t f

æ
lle

s 
kl

ag
eo

rg
an har en sådan karakter, at en generel henstilling om de konkrete forhold i sa-

gen vil kunne være af betydning for fremtidige sager.

Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling er således i flere sager frem-
kommet med generelle anbefalinger, herunder blandt andet i komitéens
afgørelse af 20. juni 2006, hvor komitéen i forbindelse med komitéens
udtalelse om en kommunes praksis ved tildeling af hjemmehjælp i forbin-
delse med ønsker fra borgere om at skifte til en hjemmehjælp med en
bestemt etnisk oprindelse fremkom med flere anbefalinger til, hvordan
man fremover kunne forebygge en overtrædelse af forbudet om forskels-
behandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Et andet eksempel er
komitéens afgørelse af 5. december 2005, hvor komitéen ligeledes fremkom
med generelle anbefalinger. Denne afgørelse omhandlede en kommunal
ordning, hvorefter tosprogede børn med behov for udvikling af dansk-
kundskaber blev fordelt således, at andelen af disse børn i de enkelte
daginstitutioner højst udgjorde 30 %.62

Adgang til at udstikke anbefalinger til indklagede om midler til undgåelse
af tilsvarende sager fremover vil ligeledes have stor betydning for opnåelse
af effektiv beskyttelse mod diskrimination.  

Egen drift sager
Iværksættelse af sager af egen drift er et nødvendigt redskab for et fælles
klageorgan til at gøre opmærksom på diskriminerende handlinger, adfærd
eller praksis, der til tider bliver overset, eller når den udsatte ikke formår
at rejse en klagesag på grund af f.eks. manglende psykiske ressourcer. Egen
drift sager kan således medvirke til at kaste lys over indirekte, strukturel
eller institutionel diskrimination. 

Ved at rejse sager af egen drift viser klageorganet, at det foretager en aktiv
overvågning af, om forbudet mod diskrimination bliver overholdt. Det kan
f.eks. være på områder eller i sektorer, som organet er blevet opmærksom
på gennem de individuelle klager.

Gennem egen drift undersøgelser vil klageorganet kunne undersøge for-
hold, der ellers ville kræve konkrete klager fra personer eller grupper af
personer, der måtte opleve indgivelse af en klage som en opfordring eller
anledning til en direkte interessekonflikt. Det vil f.eks. være tilfældet, når

62) Sagerne er beskrevet på www.klagekomite.dk
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socialrådgivers behandling. 

Klageorganet må derudover udstyres med mandat til at kunne håndtere
sager om multi-diskrimination, hvor diskriminationen retter sig mod en
person på grund af en flerhed af dennes egenskaber, evner eller baggrund,
f.eks. køn, religion og handicap. Klageorganet må derfor af egen drift
kunne inddrage yderligere diskriminationsformer i sagen, hvis de afdæk-
kes under oplysning af diskriminationshændelsen, selvom de ikke er på-
beråbt af klager.  

3.3. Struktur
For at give et fælles klagenævn for ligebehandling tilstrækkelig legitimitet
blandt borgerne – og særligt blandt de udsatte personer eller grupper af
personer, som skal gøre brug af klageorganet – er det afgørende, at
klageorganet er uafhængigt, at det er synligt i samfundet, og at det er sam-
mensat på en måde, der sikrer dets troværdighed.  

Uafhængighed
Klageorganets uafhængighed er et grundlæggende krav i forhold til dets
legitimitet i samfundet og hos samfundets institutioner.63 Klageorganet skal
som institution sikres uafhængighed ved lovgivning, ligesom uaf-
hængigheden skal være styrende princip, når det gælder klageorganets
medlemmer og ved fastlæggelse af klageorganets strukturelle placering.
Det er ikke ubetydeligt for et klageorgans uafhængighed, hvem der ud-
peger formanden og de øvrige medlemmer af klageorganet, hvem der ud-
peger eventuelle bestyrelsesmedlemmer og ansætter direktør eller sekreta-
riatschef. 

Derudover er det vigtigt at overveje, hvilket ressortministerium et klage-
organ bør placeres under. Af særlig betydning er det her, at det sikres, at
ministeriet ikke har instruktionsbeføjelser eller på anden måde kan få ind-
flydelse på sagsbehandlingen i klageorganet. 

Sammensætning
Klageorganer, der har til opgave at træffe afgørelser og afgive udtalelser af
juridisk karakter, er sædvanligvis sammensat af jurister. Regeringens for-
slag følger denne tradition ved at foreslå Ligebehandlingsnævnet sam-

63) Om menneskerettens krav til uafhængighed, se instituttets høringssvar vedrørende udkast
til forslag til lov om klagenævnet for ligebehandling pkt. 2.2 og 3.2.3.
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som nødvendig for at kunne håndtere de retlige problemstillinger, der er
knyttet til diskrimination.

Diskriminationsretten er som retsområde forholdsvist nyt i Danmark og
samtidig karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet. Denne hidrører
dels fra retlige forhold, omfattende ikke-diskriminationsprincipper med
forankring i international og EU-ret, og i en tradition, der i mange tilfælde
adskiller sig fra en traditionel dansk retstænkning; dels fra faktiske forhold,
idet diskrimination som fænomen ikke blot optræder i sin direkte form,
men også i en indirekte, institutionel, strukturel, eller kumulativ form, der
tillige i en konkret situation kan have karakter af multi-diskrimination.

Dertil kommer, at det kræver særlig erfaring at iværksætte og gennemføre
egen-drift sager, og at denne type erfaring ikke oparbejdes og udvikles i et
dommerembede. 

Det er derfor efter instituttets opfattelse ikke givet, at danske dommere er
mere kompetente til at håndtere diskriminationssager end andre jurister
med høj faglig specialisering inden for diskriminationsretten, f.eks. profes-
sorer eller andre forskere, advokater eller andre med erfaring med sags-
håndtering og -afgørelse samt opsøgende virksomhed.

Derudover er det instituttets erfaring fra arbejdet i Klagekomitéen for Et-
nisk Ligebehandling, at det har stor betydning for forståelse af diskrimi-
nationsproblemstillingerne, at der er mulighed for at trække på viden og
erfaring fra personer med anden faglig baggrund end den juridiske. 

Samme positive erfaringer med inddragelse af sagkyndige eller lægper-
soner i klagebehandling og sagsafgørelser har især handicaporganisa-
tionerne fremhævet i forhold til beskæftigelsesområdet. De Regionale
Beskæftigelsesankenævn, der er oprettet med henblik på bl.a. at behandle
klager over ydelser i medfør af lov om aktiv socialpolitik og lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv, har således repræsentanter fra rele-
vante organisationer blandt deres medlemmer. Ud af de otte medlemmer,
som Beskæftigelsesankenævnene består af, er et medlem udpeget af De
Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).64 I tilfælde af indbringelse af en

64) Se herved Lov nr. 522 af 24.6.2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigel-
sesindsats, § 52. 
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kestyrelsen et særligt udvalg til behandling af sagen, hvori DSI ligeledes er
repræsenteret.     

Endvidere har både Ankestyrelsen og Patientklagenævnet erfaring med
deltagelse af lægmandsrepræsentanter, når der afgøres sager.65

Udpegning af en særlig sagkyndig eller lægperson som permanent eller ad
hoc medlem af Ligebehandlingsnævnet vil sikre, at specifik viden om kon-
krete forhold på de enkelte diskriminationsområder inddrages aktivt i
sagsbehandlingen. Også oplevelser i relation til diskriminationshændelser
kan bedre oplyses og vurderes, når der medvirker et nævnsmedlem med
praktisk viden om det specifikke område. En sådan ordning bidrager der-
med til, at der i klageorganet er viden til stede om eventuelle særlige for-
hold, der måtte knytte sig til diskrimination på grund af alder, race og et-
nisk oprindelse, køn, handicap, religion og tro, seksuel orientering og po-
litisk anskuelse, der går udover de rent juridiske forhold. 

Ligebehandlingsnævnets troværdighed hos såvel brugerne af klageorganet
som andre relevante aktører, herunder grupper der måtte være udsat eller
i risiko for at møde diskrimination, vil med en sådan ordning vurderes at
kunne øges væsentligt. 

Synlighed
Hvis et fælles klageorgan skal kunne bidrage væsentligt til effektiv be-
skyttelse mod diskrimination, er det afgørende, at det er synligt. En place-
ring på en selvstændig og central adresse med egne lokaler er således et mi-
nimumskrav for et organ, der skal fremstå som et uafhængigt og let til-
gængeligt klageorgan for borgerne. 

Derudover vil der være behov for, at klageorganet gøres synligt for per-
soner, der ikke er bosiddende i hovedstadsområdet. Dette kan kun delvist
ske via en hjemmeside og den mulighed for udfyldning af klageformular,
der bør være tilgængelig dér. En mulighed, som er afprøvet i en række an-
dre lande, er at skabe lokal repræsentation, f.eks. i alle regioner, enten i form
af regionale kontorer, der kan forestå sagsoplysning, eller ved at en del af
nævnet gøres mobilt med mandat til at træffe afgørelse i sager lokalt.

65) Se nærmere herom på Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk samt Patientklagenævnets
hjemmeside www.pkn.dk 
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Det er afgørende for klageorganets gennemslagskraft, at det får tildelt til-
strækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til at sikre en effektiv
og hurtig sagsbehandling af indkomne klager.

Som det fremgår af afsnit 2 ovenfor, er der store forskelle i de midler, som
de fælles klagerorganer i andre lande tildeles årligt.

En omregning af de oplyste årlige budgetter til udgift per borger giver føl-
gende tal:66

Land Budget Antal indb. Ressourcer per capita
DKK/år DKK/år p.c.

Norge 26.000.000 4.610.820 5,64
Irland 40.000.000 4.062.235 9,85
Australien 73.500.000 20.264.082 3,63
Belgien 32.400.000 10.379.067 3,12
Holland 33.500.000 16.491.461 2,03

Der er markante forskelle i de beløb, som de udvalgte lande har valgt at al-
lokere til deres ikke-diskriminationsorganer. Uanset disse forskelle må de
imidlertid, når de sammenlignes med det beløb, der er foreslået afsat til det
fælles Ligebehandlingsorgan på 1,7 mio. DKK, svarende til 0,31 DKK per
capita, ses som udtryk for større villighed til at gøre en indsats for at be-
kæmpe diskrimination bl.a. via klagebehandling.67

I nogle tilfælde skal de afsatte midler i de nævnte lande dog ses i lyset af,
at mange organer ikke alene har mandat til at behandle klager, men i vidt
omfang er forpligtet til at iværksætte ligebehandlingsfremmende tiltag,
udføre undersøgelser og forskning samt forestå uddannelse og informa-
tion. Tages dette forhold i betragtning, kan de ressourcer der i Danmark er
allokeret til Institut for Menneskerettigheder som specialiseret ligebehand-
lingsorgan efter ligebehandlingsdirektivets art. 13 inddrages i sammen-
ligningsgrundlaget. I så fald kan tallet øges til 7,7 mio. DKK årligt, svarende

66) Vedrørende beløbene henvises til kapitel 1. Befolkningstallene er fra The World Fact Book
2006 (CIA).

67) Tallet for Danmark er beregnet ud fra, at Danmark den 1. januar 2006 havde et befolk-
ningstal på 5.427.459 jf. oplysninger fra Danmarks Statistik http://www.dst.dk/Stati-
stik/seneste/Befolkning/Folketal.aspx
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listen med et bevillingstal, der ligger væsentligt under Hollands.  

4. Instituttets anbefalinger

Instituttet anbefaler, at et fælles klageorgan udstyres med et mandat, der sik-
rer: 

● at indklagede kan pålægges pligt til at fremvise dokumentation eller an-
dre oplysninger, der vedrører den forskelsbehandling, der klages over  

● at Ligebehandlingsnævnet udstyres med beføjelse til at pålægge parten
at afgive oplysninger og om nødvendigt tillægge det processuel skade-
virkning, hvis oplysningspligten ikke opfyldes

● at det i tilknytning hertil overvejes, om Ligebehandlingsnævnet skal
kunne indkalde personer til at give vidneforklaring, herunder om en
sådan ordning kan etableres på baggrund af retsplejelovens regler

● at sagen kan søges oplyst ved mundtlig forhandling 

● at klageorganet kan træffe afgørelser, der er bindende for parterne 

● at klageorganet kan tildele godtgørelse til ofre for diskrimination 

● at klageorganet kan fremkomme med henstillinger og anbefalinger om,
hvordan indklagede skal indrette sig fremover for at undgå flere
tilfælde af diskrimination  

● at klageorganet kan tage sager op af egen drift

● at klageorganet kan vælge at behandle en sag som en klage om multi-
diskrimination, selvom klagen kun angår en enkelt diskriminations-
grund 

Instituttet anbefaler, at klageorganet oprettes med en struktur og sam-
mensætning, der sikrer 

● uafhængighed af ressortministre og andre myndigheder
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niveau og praktisk erfaring fra diskriminationsområderne samt af per-
soner med anden faglig baggrund, der har indsigt i og stor erfaring med
de faktiske forhold inden for de specifikke diskriminationsområder 

● synlighed gennem placering i centrale og selvstændige lokaler 

● lokal synlighed og tilgængelighed via regionale kontorer eller anden lo-
kal repræsentation  

For at sikre hurtig og effektiv sagsbehandling anbefaler Instituttet, at der
tildeles  

● tilstrækkelige ressourcer, således at klageorganet kan sikre den for-
nødne indsats på alle diskriminationsområder
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gKAPITEL 2 Et fælles lovgrundlag

1. Baggrund for ligebehandlingslovgivningen
Den danske ikke-diskriminations- og ligebehandlingslovgivning har i vid
udstrækning baggrund i menneskeretlig og EU-retlig regulering, men har
også et selvstændigt grundlag i dansk ret, bl.a. i den danske Grundlov, i
straffeloven samt i den danske forvaltningsretlige tradition.

De begreber, der er valgt i henholdsvis menneskeretligt, EU-retligt og
dansk regi er i nogen grad forskellige, men fælles for regelsættene er, at de
tjener til at opfylde samme formål, nemlig at bekæmpe diskrimination og
fremme ligebehandling. 

I det følgende redegøres kort for reguleringen og dens udmøntning i ret-
ligt bindende dokumenter og politiske målsætninger.

1.1. Den menneskeretlige regulering
Den menneskeretlige regulering – både fra FN og Europarådet – bygger på
det diskriminationsforbud, der er formuleret i FN’s Verdenserklæring fra
1948 i art. 2, hvorefter: 

“Enhver har krav på erklæringens rettigheder uden forskelsbehandling
af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk
eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold,
fødsel eller anden samfundsmæssig stilling”.

Verdenserklæringen fastslår også en lighedsgrundsætning, der udtrykkes
i art. 1 som: 

“Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder”

Ikke-diskriminations- og ligebehandlingsprincipperne anses for at være
hjørnestene i menneskeretten og af central betydning for forståelsen af den
menneskeretlige beskyttelse af borgerne. Det er dog særligt diskrimina-
tionsforbudet, der er anvendt som et aktivt princip i implementeringen af
menneskerettighederne og anvendt af de internationale kontrolorganer i
både konkrete sager og i undersøgelser af medlemsstaterne som led i vur-
deringen af, om beskyttelsen af borgerne sker på en måde, som stiller bor-
gerne lige.  
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g De menneskeretlige diskriminationsforbud fremstår som selvstændige for-
bud og principper i en række retligt bindende menneskerettighedskon-
ventioner.68 Disse forbud gælder ved anvendelse i staterne og knytter sig
derfor til udøvelsen af rettigheder, der er indeholdt i den nationale lovgiv-
ning. I FN’s Konvention om civile og politiske rettigheder (1966) er et
sådant forbud indeholdt i art 26, og i FN’s Børnekonvention (1989) i art. 2,
stk. 2, mens både FN’s Konvention om bekæmpelse af alle former for race-
diskrimination (1965), og FN’s Konvention om bekæmpelse af alle former
for diskrimination af kvinder (1979) er udformet som egentlige diskrimi-
nationskonventioner, der omsætter forbudet til en række konkrete situati-
oner og sektorer, herunder uddannelse og arbejdsmarked. FN’s konvention
om migrantarbejdere og deres familier (1990) indeholder i art. 6 et diskri-
minationsforbud. I den seneste, FN’s konvention om rettigheder for per-
soner med handicap, som åbnes for ratifikation i marts 2007, er indføjet et
forbud mod diskrimination på grund af handicap i art. 5, som ligeledes er
selvstændigt og som efter dansk ratifikation vil være retligt bindende i
Danmark.  

I nogle af disse konventioner findes tillige diskriminationsforbud, der er
udformet sådan, at de kun kan anvendes i tilknytning til udøvelsen af de
rettigheder, der er nævnt i konventionen selv. Sådanne accessoriske be-
stemmelser findes i FN’s konvention om civile og politiske rettigheder, art.
2, stk.1, FN’s konvention om økonomiske rettigheder, art. 2, stk. 2 og i Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention, art. 14.69

De fleste af disse forbud har rent civilretlig karakter, mens racediskrimina-
tionskonventionen også indeholder forpligtelser om kriminalisering af ra-
cediskrimination og dertil knyttede strafforfølgningsmekanismer samt ad-
gang til at søge oprejsning gennem godtgørelse og erstatning. 

I Europa blev principperne om ikke-diskrimination og ligebehandling al-
lerede i 1950 indarbejdet i Den Europæiske Menneskerettighedskonven-
tion (EMRK). Konventionens underliggende idé var ligesom FN’s Verden-
serklærings at skabe et katalog af rettigheder, som sammen med et effek-
tivt demokrati kunne udgøre fundamentet for en retfærdig og fredelig
verden. Principperne blev på den måde hurtigt omsat til konkrete bestem-

68 Konventionerne er tilgængelige på
http://www.menneskeret.dk/menneskeretieuropa/fn/

69) Se mere om sondringen hos Wouter Vandenhole, Non-discrimination and Equality in the view
of the UN Treaty Bodies, Intersentia, Antwerpen 2005.
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gmelser, som pålagde Europarådets medlemsstater en retlig forpligtelse til
at afstå fra at gribe ind i og fremme beskyttelsen af grundlæggende men-
neskerettigheder. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolk-
ning af konventionens bestemmelser i en række konkrete sager er af stor
betydning for medlemsstaternes lovgivning. 

Diskriminationsforbudet i konventionens art. 14 er accessorisk, hvilket be-
tyder, at forbudet skal overholdes samtidig med konventionens andre ret-
tigheder. Enhver har derfor ret til respekt for f.eks. familieliv og må ikke
diskrimineres i forhold til andre, når han eller hun udøver denne ret. 

For at understrege og forstærke diskriminationsforbudet vedtog Europa-
rådet i 2000 tillægsprotokol 12 til EMRK, der indeholder et generelt forbud
mod diskrimination, som rækker ud over EMRK’s rettigheder og friheder.
Forbudet omfatter alle forhold, hvor en person af en offentlig myndighed
eller forvaltningsvirksomhed bliver udsat for forskelsbehandling på grund
af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national
eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom,
fødsel eller anden status. Protokollen indeholder desuden en positiv for-
pligtelse til at iværksætte særlige foranstaltninger for at sikre, at diskrimi-
nation ikke finder sted.70

Samlet set favner den menneskeretlige beskyttelse en lang række diskri-
minationsgrunde, herunder bl.a. køn, race, farve, sprog, religion, politisk
eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, tilknytning til et na-
tionalt mindretal, ejendom, fødsel eller anden status. Det interessante ved
opregningen af beskyttelsesværdige grunde i konventionerne er, at de ikke
er udtømmende og dermed kan gøres til genstand for fortolkning over tid.
I forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er handicap
dog endnu ikke udtrykkeligt anerkendt som diskriminationsgrund,71 mens

70) Tillægsprotokol 12 trådte i kraft den 1. april 2005, men er ikke ratificeret af Danmark, hvor-
for den ikke kan anvendes og påberåbes her i landet. Se nærmere om diskussionerne i de
nordiske lande i Stephanie Lagoutte, red., Prohibition of Discrimination in the Nordic Coun-
tries: The Complicated Fate of Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights. Pro-
ceedings from the Nordic Round Table on ECHR Protocol No. 12 in the Nordic Countries,
held in Copenhagen on the 13th and 14th of December 2004. Institut for Menneskerettig-
heder, 2005.

71) Se dog sagen Price v. UK af 10. juli 2001, hvor en dissentierende dommer udtalte, at sagen
omfattede diskrimination på grund af handicap i tilknytning til en krænkelse af art. 3 om
nedværdigende behandling. Sagen er omtalt i Maria Ventegodt Liisberg, “Handicapdiskri-
mination under Den Europæiske Menneskerettighedskonvention”, EU-ret & Menneskeret, nr. 3,
juli 2006, s. 145-153.  
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g diskrimination på grund af seksuel orientering og alder anses som selv-
stændige diskriminationsgrunde af den Europæiske Menneskerettigheds-
domstol.72

Den menneskeretlige beskyttelse mod diskrimination skal forstås i lyset af
dens underliggende formål, nemlig som beskyttelsesforanstaltninger mod
vilkårlige indgreb fra stater i deres borgeres rettigheder. Den forpligtelse
for staten, der flyder af de retligt bindende menneskerettigheder, inde-
holder to former for beskyttelse: retlig beskyttelse i form af lovgrundlag og
faktisk beskyttelse via tiltag og foranstaltninger, der sikrer borgerne fak-
tiske og reelle lige muligheder for at nyde og udøve deres rettigheder.   

1.2. EU-retten
Princippet om ikke-diskrimination som et afgørende middel til at opnå fre-
delig sameksistens har også fundet sin vej ind i det Europæiske Fællesskab.
Rammen var her først og fremmest defineret som et økonomisk fællesskab.
Diskriminationsprincippet fandt derfor udtryk som et princip om lige
muligheder – i første omgang mellem mænd og kvinder på arbejdsmarke-
det – som led i en begrænsning i konkurrenceforvridende forhold. I 1976
fastslog EF-domstolen imidlertid i en sag om ligeløn,73 at det økonomiske
hensyn kun udgjorde det ene af to formål. Det andet var tæt forbundet med
den sociale dimension af fællesskabet, nemlig at sikre sociale fremskridt og
konstant forbedring af leve- og arbejdsvilkår. EF-domstolen var på denne
måde medvirkende til at integrere grundlæggende menneskerettigheder i
EU-retten og formulere en egentlig lighedsgrundsætning, der betyder, at
ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre forskellig
behandling er objektivt begrundet.74

Med oprettelsen af den Europæiske Union blev principperne om frihed, de-
mokrati og respekt for menneskerettigheder og grundlæggende friheds-
rettigheder samt retsstatsprincippet unionens fundament. Det var dog først
med Amsterdam-traktatens (1997) art. 13, at ikke-diskriminationsprin-
cippet blev udformet som udtrykkeligt omfattende både køn, race eller et-
nisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. 

72) Se f.eks. sagerne S.L. v. Austria af 9. januar 2003, L.V. v. Austria af  9. januar 2003, og   B.B. v.
UK af 10. februar 2004.

73) Se Defrenne-sagen, EF-Domstolens dom af 8. april 1976 i sag 43/75.
74) Susanne Nour og Birgitte Kofod Olsen, “Hvad siger loven om diskrimination og ligebehandling

– hvorfor og hvad hjælper det?” i Susanne Nour og Lars Nellemann Thisted, red., Mangfol-
dighed i arbejdslivet, når vi er lige men ikke ens, Forlaget Børsen, København, 2005, s. 69-
86. 
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gSom politisk målsætning og forpligtelse blev princippet yderligere under-
streget med vedtagelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder.75

Der arbejdes i disse dokumenter med et generelt forbud mod diskrimina-
tion på grund af køn, alder, handicap, seksuel orientering, tro og religion,
race og etnicitet, som knytter sig til implementeringen af al EU-regulering
i medlemsstaterne.

Da Amsterdam-traktatens artikel 13 og Charteret ikke er retligt forplig-
tende, vedtog Rådet i 2000 to direktiver: beskæftigelsesdirektivet om lige-
behandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv76 og ligebehandlings-
direktivet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse.77

Disse direktiver pålægger EU-medlemsstaterne at gennemføre lovgivning,
der effektivt sikrer borgerne mod direkte og indirekte forskelsbehandling
samt chikane både i den offentlige og den private sektor. Ligebehandlings-
direktivet gælder både inden for arbejdsmarkedet og uden for, dvs. på om-
råderne social beskyttelse, sociale goder, uddannelse samt adgang til varer
og tjenesteydelser, herunder bolig. 

Den EU-retlige regulering bidrager således til at styrke den civilretlige be-
skyttelse mod diskrimination ved målrettet at udstede direktiver, der ind-
fører diskriminationsforbudet både inden og udenfor arbejdsmarkedet. Og
ved at sikre, at diskriminationsgrundene køn, alder, handicap, seksuel ori-
entering, tro og religion, race eller etnisk oprindelse, bliver indskrevet som
beskyttelsesværdige i medlemsstaternes nationale lovgivning.

Der er dog ikke – endnu – tale om et generelt diskriminationsforbud, idet
det kun er diskrimination på grund af race og etnisk oprindelse, der er om-
fattet af det ligebehandlingsdirektiv, som fastslår kravet om ligebehandling
i sektorer, der ligger udenfor arbejdsmarkedet. Tilsvarende er diskrimina-

75) Jf. Art 21. EU-Charteret er vedtaget i 2000 og kan findes på www.eu.int. Se nærmere herom
i Birgitte Kofod Olsen og Christoffer Badse, “EU’s Charter om grundlæggende rettigheder”, i
“Quo Vadis? EU efter forfatningstraktaten”, Den Ny Verden, Tidsskrift for internationale
studier, DIIS, København, 2006, s. 87-99. En Kommentar til charterets enkelte bestemmel-
ser er udarbejdet af the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights og er
tilgængelig på Http://ec.europa.eu/justice_home/
doc_centre/rights/charter/doc_rights_charter_en.htm#network_commentary

76) Rådets Direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

77) Rådets Direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebe-
handling af alle uanset race og etnisk oprindelse.
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g tion på grund af køn beskyttet både udenfor og indenfor arbejdsmarkedet,
senest i forhold til vare- og tjenesteydelser.78

EU-retten introducerer i tilknytning til diskriminationsforbudet et ligebe-
handlingsperspektiv, som dels skal sikre, at forbudet følges op af ligebe-
handlingsfremmende tiltag, dels skal fastslå et ligebehandlingsprincip.
Kravet om ligebehandling er således centralt i de nævnte EU-direktiver og
fremstår som princip og som et strategisk greb i forhold til at bekæmpe
diskrimination.

Som led i diskriminationsbekæmpende og ligebehandlingsfremmende til-
tag arbejdes der tillige i EU-regi med et mål om lige muligheder for alle og
med at fremme forståelsen for det positive potentiale, der ligger i mang-
foldigheden i de europæiske samfund. Den informationskampagne, der er
gennemført i medlemslandene for at skabe viden om ligebehandlingsdi-
rektiverne, har således understreget sammenhængen mellem ikke-diskri-
mination og mangfoldighed.79 Derudover er 2007 valgt som året for lige
muligheder for alle, hvilket betyder, at der sættes fokus på lige muligheder
for alle borgere i alle medlemslande uanset baggrund.80

2. Dansk ikke-diskriminations- og ligebehandlingslovgivning
Beskyttelsen mod diskrimination findes i en række forskellige danske love,
der enten har dansk oprindelse eller er vedtaget som led i implementering
af EU-direktiver eller menneskerettighedskonventioner.

I det følgende gennemgås de love, der er relevante, fra et diskriminations-
retligt perspektiv. Derefter sammenstilles regelgrundlaget under hver en-
kelt diskriminationsgrund for at give et indtryk af beskyttelsen mod
diskrimination på grund af henholdsvis alder, handicap, køn, race og et-

78) Rådets Direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om
ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af vare- og
tjenesteydelser.

79) Information om EU-informationskampagnen www.stop-discrimination.info. Den danske
del af kampagnen er gennemført af Institut for Menneskerettigheder i form af uddeling af
MIA-prisen til virksomheder, der har haft succces med at arbejde med mangfoldighedsle-
delse, se nærmere herom på www.miapris.dk  

80) For nærmere gennemgang af Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle se http://eu-
ropa.eu/scadplus/leg/da/cha/c10314.htm I Danmark ledes indsatsen af Socialministe-
riet. Ministeriets ligestillingsafdeling har udgivet pjecen “Danmarks handlingsplan for det
europæiske år, 2007 – Lige muligheder for alle”, som indeholder oversigt over de aktivite-
ter, der vil finde sted i Danmark i løbet af 2007. Pjecen kan downloades på www.lige07.dk  
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gnisk oprindelse, religion og tro samt seksuel orientering. I slutningen af
afsnittet er medtaget en skematisk oversigt, der sætter lovgrundlag og
diskriminationsgrund i relation til samfundsområde og klageadgang.

2.1. Dansk lovgivning
Den danske lovgivning indeholder såvel strafferetlig som civilretlig be-
skyttelse mod diskrimination, som åbner for forskellige typer af sanktioner
og klagemuligheder. Den civileretlige regulering indeholder tillige defini-
tioner på de diskriminationsformer, der er omfattet af beskyttelsen.

Grundloven
Grundloven indeholder en forholdsvis begrænset beskyttelse imod for-
skelsbehandling. § 70 beskytter imod begrænsninger i adgangen til nydel-
sen af borgerlige og politiske rettigheder på grund af trosbekendelse eller
afstamning. Og det følger af § 83, at der ikke ved lov må knyttes fordele til
adel, titel og rang. 

Andre bestemmelser synes at bygge på en lighedsgrundsætning; § 76 fast-
slår bl.a. at “alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri
undervisning i folkeskolen”, som ved en almindelig sproglig forståelse af
ordlyden ’alle’ må dække alle børn uden forskelsbehandling. Også ud-
trykket ’enhver’ i § 77 må læses sådan, at alle er berettiget til at offentlig-
gøre sine tanker. 

Ligebehandling og lige muligheder for alle ligger som begreber også lige
for, hvis § 74, som beskytter den “frie og lige adgang til erhverv” læses i
lyset af de grundsætninger, der har udviklet sig i EU-retligt regi.81 Til-
svarende kan § 75 læses som sikrende lige adgang til arbejdsmarkedet:
“enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der
betrygger hans tilværelse.” 

§ 71, stk. 1, 2. punktum forbyder frihedsberøvelse på grund af politisk eller
religiøs overbevisning eller afstamning og fastslår dermed, at politisk og
religiøs overbevisning er beskyttelsesværdig, i den forstand at disse
grunde i sig selv ikke kan danne grundlag for en frihedsberøvelse.

81) Se hermed EU-charteret art. 75, som fastslår frihed til at vælge beskæftigelse og til at del-
tage i arbejdslivet som fundamentale rettigheder. 
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g Straffeloven
I forlængelse af overgreb på jøder i Tyskland i 1930-erne, blev den danske
straffelov i 1939 udvidet med en bestemmelse i § 266b. I forbindelse med
Danmarks ratifikation af FN’s konvention om racediskrimination i 1971
blev bestemmelsen tilpasset i forhold til Danmarks forpligtelser efter kon-
ventionen og er også senere blevet tilpasset og udbygget. 

Straffelovens § 266b forbyder således i dag truende, forhånende og ned-
værdigende udtalelser og propaganda mod en gruppe personer på grund
af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel oriente-
ring. Udtalelserne skal være offentlige eller være fremsat med henblik på
udbredelse i en videre kreds. Overtrædelse af forbudet kan medføre fæng-
sel i op til to år. Er der tale om udtalelser, der er rettet mod en enkelt person,
hvor udtalelsen ikke går på personen som del af en gruppe, kan der være
tale om en freds- eller ærekrænkelse i medfør af straffelovens regler herom. 

Hensynet til bekæmpelse af diskrimination er også afspejlet i straffastsæt-
telsen. Ifølge straffelovens § 81, stk. 1, nr. 6) skal det ved straffens fastsæt-
telse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at ger-
ningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering
eller lignede.

Forbudet mod at fremsatte forhånende eller nedværdigende udtalelser skal
ses i lyset af ytringsfriheden, der også er en grundlæggende rettighed. Der-
for vil der ofte være tale om en svær balancegang, hvor et væsentligt krite-
rium vil være, om udtalelsen er fremsat som led i en saglig debat.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv.82

Loven indeholder mulighed for sanktioner i form af straf og medfører, at
ingen på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller
seksuel orientering må diskrimineres ved blandt andet betjening og ad-
gang til alle for offentligheden bestemte steder og indretninger såsom
transportmidler, hoteller, restauranter, cafeer, teatre og parker. Loven blev
vedtaget i 1971 og er senest ændret i 2000.

Mens § 266b og den netop nævnte forskelsbehandlingslov er strafferetlige,
idet overtrædelse af bestemmelserne kan medføre straf, er der inden for de

82) Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. lov nr. 626 af 29.9.1987 (tek-
niske ændringer v. lov nr. 433 af 31.5.2000)
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gseneste år indført en række civilretlige love. Disse love er kendetegnet ved,
at en overtrædelse af lovenes bestemmelser ikke kan medføre straf, men
kan pådømmes ved domstolene eller medføre en udtalelse fra et klage-
organ, som i visse tilfælde kan tilkende en godtgørelse. Dermed har en bor-
ger mulighed for at få fastslået, om han eller hun har været udsat for
forskelsbehandling. Herudover kan der i visse tilfælde opnås oprejsning
gennem økonomisk kompensation. Denne mulighed kan være en fordel
frem for en straffesag, hvor der er særlige krav til blandt andet bevisbyrde
og sagsgang, og hvor spørgsmålet om erstatning afhænger af, at der rejses
straffesag. 

Den civilretlige lovgivning på diskriminationsområdet findes i en række
love;

Ligebehandlingsloven83

Loven regulerer ligebehandling på arbejdsmarkedet, for eksempel ved
ansættelse, forfremmelse og afskedigelse. Loven indeholder også reglerne
om barselsorlov. Loven blev vedtaget i 1978 og er senest ændret i 2006.

Ligelønsloven84

Efter loven må der ikke ske lønmæssig forskelsbehandling pga. køn. En-
hver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn, herunder lige løn-
vilkår, for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi.
Loven blev vedtaget i 1989 og er ændret i 2006.

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv.85

Loven indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk
anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller
etnisk oprindelse. Loven forbyder chikane og instruktioner om forskels-
behandling og gælder i ansættelsessituationen, under ansættelse og i for-
bindelse med afskedigelse. Endvidere gælder loven ved forflyttelse og for-
fremmelse samt i forbindelse med løn- og arbejdsvilkår. Loven blev ved-
taget i 1996 og er ændret i 2004, hvorved der bl.a. blev etableret klage-
adgang til Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling.

83) Lov om ligebehandling af kvinder og mænd mht. beskæftigelse mv., LBK nr. 734 af 28.06.06
(ligebehandlingsloven)

84) Lov om lige løn til mænd og kvinder. LBK 906 af 27.08.06
85) Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. LBK nr. 31 af 12.01.05
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g Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede 
sikringsordninger86

Loven medfører, at såvel bidrag som ydelse skal være ens for mænd og
kvinder i arbejdsmarkedspensionerne. Loven blev vedtaget i 1998 og er
senest ændret i 2001.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.87

Formålet med loven er, at personer med funktionsnedsættelser skal have
samme erhvervsmuligheder, som personer uden funktionsnedsættelser.
Med det formål at styrke og stimulere funktionsnedsatte personers lige mu-
ligheder på et foranderligt arbejdsmarked bygger loven på princippet om
arbejdsmæssig ligestilling gennem kompensation for de individuelle eller
omgivelsesbestemte konsekvenser af funktionsnedsættelsen og gennem
udvikling og vedligeholdelse af den enkeltes erhvervskompetence. Loven
blev vedtaget i 1998 og senest ændret i 2000.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats88

Der er med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indført en fælles red-
skabsvifte for kommunerne og arbejdsformidlingen. Redskabsviften skal
anvendes, når der gives tilbud til dagpengemodtagere, kontant-
hjælpsmodtagere, modtagere af starthjælp, revalidender, nyuddannede
personer med funktionsnedsættelser, samt personer med varig nedsat
arbejdsevne, der får førtidspension, og som ikke er i stand til at fastholde
eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår. Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats indeholder reglerne om fleksjob og reglerne om job
med løntilskud.  

Lov om ligestilling af kvinder og mænd89

Efter loven skal kvinder og mænd behandles lige i offentlig, almen og er-
hvervsmæssig virksomhed. Loven forpligter alle offentlige myndigheder til
at arbejde for at fremme ligestilling ved at indarbejde ligestilling i al plan-
lægning og forvaltning. Dette er et eksempel på det, der kaldes en main-
streamingstrategi. Desuden regulerer loven Ligestillingsnævnet, der er et
klagenævn for personer, der er blevet udsat for forskelsbehandling på grund

86) Lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sikrings-
ordninger. LBK nr. 775 af 29.08.01

87) Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. LBK nr. 55 af 29.01.01 (tekniske æn-
dringer ved Lov nr. 1038 af 17.12.02 og Lov nr. 418 af 10.06.03)

88) Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 685 af 29.06.05
89) Lov om ligestilling af kvinder og mænd, LBK nr. 1527 af 19.12.04 (ligestillingsloven)
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gaf køn, og fastsætter regler for lige repræsentation af kvinder og mænd i råd,
nævn og udvalg. Loven blev vedtaget i 2000 og er senest ændret i 2004.

Lov om etnisk ligebehandling90

Loven beskytter mod forskelsbehandling og fremmer ligebehandling af
alle uanset race eller etnisk oprindelse. Den indeholder et forbud mod
direkte og indirekte diskrimination, chikane, instruktion til diskrimination
samt repressalier. Loven gælder for al offentlig og privat virksomhed inden
for bl.a. sundhedspleje, sociale goder, uddannelse, adgang til bolig og med-
lemskab af faglige organisationer. Loven, der endvidere etablerer Klage-
komitéen for Etnisk Ligebehandling, blev vedtaget i 2003. 

Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling91

Efter bekendtgørelse af 29. marts 2004 om initiativer til fremme af ligestil-
ling kan arbejdsgivere, myndigheder og organisationer iværksætte for-
søgs- og udviklingsinitiativer for at tiltrække det underrepræsenterede
køn. Der kan etableres uddannelsesvirksomhed af op til seks måneders va-
righed for det ene køn, hvis formålet er at fremme ligestilling eller lige
adgang til beskæftigelse, uddannelse og ledelse, og det er i annoncer tilladt
at opfordre det underrepræsenterede køn til at søge ansættelse. Bekendt-
gørelsen trådte i kraft den 15. april 2004 og gælder i 3 år.

Retsgrundsætninger
Som supplement til lovgivningen kan nævnes, at der i dansk forvaltnings-
tradition eksisterer en række ulovfæstede retsgrundsætninger, som stiller
krav til myndighedernes forvaltningsvirksomhed. En grundsætning siger,
at lige forhold skal behandles lige for loven. Det hænger sammen med kra-
vet om, at en skønsmæssig afgørelse alene må baseres på saglige hensyn.
Hvilke hensyn, der er saglige i en given sag, afhænger af sagens lovgrund-
lag og den sammenhæng, hvori hensynet forekommer. Vurderingen af,
hvad der er saglige hensyn, kan ændres over tid i takt med samfundsud-
viklingen. 

2.2. Diskriminationsgrundene og lovgivningen 
For at skabe overblik over den retlige beskyttelse i forhold til de enkelte
diskriminationsgrunde sammenstilles i det følgende reglerne inden for de
enkelte områder: Alder, handicap, køn, race eller etnisk oprindelse, religion
og tro samt seksuel orientering. 

90) Lov om etnisk ligebehandling, lov nr. 374 af 28.05.03
91) Bekendtgørelse om initiativer til fremme af ligestilling, Bekendtgørelse nr. 233 af 29.03.04
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g Det angives kort, hvilket lovgrundlag, der er relevant og anvendeligt, og
hvorvidt det er muligt at indgive klage til et administrativt klageorgan el-
ler til domstolene.

Alder
Et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder findes alene i lov om
forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Personer udsat
for forskelsbehandling på grund af alder kan gennem det arbejdsretlige sy-
stem klage over ulovlig forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Der fin-
des ingen regler om beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af alder
på andre områder så som sundhedspleje, sociale goder, uddannelse,
adgang til bolig og adgang til vare- og tjenesteydelser. Adgang til at klage
over forskelsbehandling på grund af alder er begrænset til det almindelige
domstolssystem. På andre områder kan en klage over forskelsbehandling
på grund af alder som udgangspunkt ikke domstolsprøves, idet der ikke
er et lovfæstet forbud mod forskelsbehandling. Der er ikke gennemført
særlig administrativ klageadgang.

Handicap
Lovbestemt beskyttelse mod forskelsbehandling af personer med funk-
tionsnedsættelser findes i Lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet mv. I overensstemmelse med sektoransvarsprincippet,
efter hvilket ansvaret for ligebehandling af personer med funktionsned-
sættelser inden for et givent samfundsmæssigt område placeres hos den
myndighed, der i øvrigt har ansvaret for det pågældende område, er de
handicappolitiske grundprincipper til gengæld indarbejdet i lovgivningen
på mange områder. For eksempel fremmes funktionsnedsatte personers
erhvervsbeskæftigelsesmuligheder gennem bestemmelser i Lov om kom-
pensation til handicappede i erhverv og lov om aktiv beskæftigelsesindsats,
efter hvilke der kan ydes kompensation. Her anvendes altså kompensa-
tionsprincippet, hvorefter samfundet skal tilbyde mennesker, som har en
funktionsnedsættelse, en række ydelser og hjælpeforanstaltninger for der-
ved at begrænse eller udligne konsekvenserne af funktionsnedsættelsen.
Også uden for beskæftigelsesområdet er princippet om kompensation ind-
arbejdet i lovgivningen, f.eks. på social-, transport- og uddannelsesområdet.

Der er ikke i forbindelse med Lov om forbud mod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet mv. gennemført en særlig administrativ klageadgang. En
sag om diskrimination på grund af handicap uden for arbejdsmarkedet vil
skulle støttes direkte på det menneskeretlige forbud mod diskrimination
på grund af handicap.
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gHvis Danmark vælger at ratificere FN’s konvention om handicappede per-
soners rettigheder,92 vil det være nødvendigt at indføje et generelt forbud
mod diskrimination på grund af handicap i dansk lovgivning.

Køn
Lovgivning i Danmark sikrer formelt kvinder og mænd lige muligheder og
er i sit sprog kønsneutral, ved at de retlige subjekter defineres som enten
’individer’ eller ’personer’. Beskyttelse mod kønsdiskrimination findes i
lov om ligestilling af kvinder og mænd, ligebehandlingsloven, lov om
ligeløn og lov om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de er-
hvervstilknyttede sikringsordninger samt FN Konventionen om afskaf-
felse af diskrimination mod kvinder. Forbud mod forskelsbehandling på
grund af køn findes primært inden for beskæftigelses- og erhvervsuddan-
nelsesområdet. Med implementering af EU direktivet om ligebehandling
af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til levering af vare- og
tjenesteydelser93 i dansk ret vil andre områder end arbejdsmarkedet blive
omfattet af forbudet mod forskelsbehandling på grund af køn. Personer
udsat for forskelsbehandling på grund af køn har adgang til et admini-
strativt klageorgan, Ligestillingsnævnet, som har mandat til at behandle
klager om kønsdiskrimination både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet.
Mandatet dækker udelukkede sager, der ligger uden for det fagretlige
system, og som ikke behandles ved domstolene.

Race eller etnisk oprindelse
Forbudet mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse
findes i lov om forbud mod forskelsbehandling pga. race mv., straffelovens
§ 266b, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. og
lov om etnisk ligebehandling. Desuden er danske myndigheder bundet af
FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination som
følge af Danmarks ratifikation af konventionen, uanset at konventionen
ikke er inkorporeret i dansk ret. Indtil 2003 var et civilretligt forbud mod
forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse begrænset til
primært at gælde indenfor arbejdsmarkedet. Med vedtagelsen af lov om
etnisk ligebehandling blev lov om forbud mod forskelsbehandling på
grund af race mv. suppleret af et civilretligt forbud mod diskrimination

92) Konventionen åbnes for medlemsstaternes underskrift den 30. marts 2007. Se nærmere om
konventionen i Udredning nr. 3, Personer med Funktionsnedsættelser i Danmark, Institut for
Menneskerettigheder, 2005.

93) Rådets Direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om li-
gebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af vare- og tje-
nesteydelser.
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g udenfor arbejdsmarkedet. Loven gav desuden Institut for Menneskerettig-
heder mandat til at oprette et administrativt klageorgan, hvor personer kan
klage, hvis de mener at have været udsat for forskelsbehandling på grund
af race eller etnisk oprindelse. Instituttets Klagekomité for Etnisk Ligebe-
handling kan behandle sager både inden og uden for arbejdsmarkedet.94

Herudover gælder klageadgang til domstolene. 

Religion eller tro
I Danmark er religionsfriheden sikret i grundlovens § 67, hvorefter alle bor-
gere i det danske samfund har ret til gudsdyrkelse på den måde, der stem-
mer med deres overbevisning. Religionsfrihed er ydermere sikret gennem
inkorporering af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i dansk
lov, jf. EMRK artikel 9. Herudover findes et generelt forbud mod diskrimi-
nation på grund af tro i loven om forbud mod forskelsbehandling på grund
af race mv., straffelovens § 266b og lov om forbud mod forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet mv.  

Der findes ingen beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af religion
eller tro på andre områder, så som sundhedspleje, sociale goder, uddan-
nelse, adgang til bolig og adgang til vare- og tjenesteydelser. Personer udsat
for forskelsbehandling på grund af religion eller tro kan klage over ulovlig
forskelsbehandling, som er sket på arbejdsmarkedet, gennem det arbejds-
retlige system. Personer udsat for forskelsbehandling på grund af religion
eller tro har ikke adgang til en administrativ klageinstans, med mindre der
indirekte er tale om diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse,
hvor man kan klage til Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. På
samme grundlag kan der indbringes klage for domstolene.   

Seksuel orientering
Forbudet mod diskrimination på grund af seksuel orientering findes i lov
om forbud mod forskelsbehandling pga. race mv., straffelovens § 266b og
i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. Der fin-
des ingen beskyttelse mod diskrimination af homoseksuelle og lesbiske på
andre områder så som sundhedspleje, sociale goder, uddannelse, adgang
til bolig og adgang til vare- og tjenesteydelser. Homoseksuelle personer
udsat for diskrimination på arbejdsmarkedet kan klage over ulovlig for-
skelsbehandling gennem det arbejdsretlige system. Adgang til at klage

94) Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling kan dog kun behandle en klage inden for ar-
bejdsmarkedet, hvis klager godtgør, at vedkommendes faglige organisation ikke agter at
iværksætte fagretlig behandling af sagen.
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gover forskelsbehandling på grund af seksuel orientering på andre områder
end arbejdsmarkedet kan ikke domstolsprøves, idet der ikke er lovgrund-
lag herfor. Der er ikke gennemført særlig administrative klageadgang. 

2.3. Skematisk oversigt over lovgivning
Det billede, der tegner sig af beskyttelsen på diskriminationsområdet, er
præget af uensartethed i beskyttelsesniveauet. Omfanget af beskyttelsen
mod diskrimination og adgang til et retsmiddel er således forskelligt, når
diskriminationsgrundene sammenlignes. Beskyttelsen mod diskrimina-
tion på grund af køn, race og etnicitet er retligt sikret ved lovgivning både
inden for og udenfor arbejdsmarkedet, ligesom der er etableret admini-
strativ klageadgang. For de øvrige diskriminationsgrunde er der alene ved-
taget lovgivning, der sikrer mod diskrimination på arbejdsmarkedet. Der
er imidlertid ikke skabt mulighed for, at der kan klages administrativt over
diskrimination, der forekommer i tilknytning til arbejdslivet på grund af
alder, handicap, religion og tro, eller seksuel orientering.   

I skemaet nedenfor gives en samlet oversigt over lovgivning, omfattede
diskriminationsgrunde, relevant samfundsområde og muligheden for
administrativ klageadgang:

offentlig og privat virk-
somhed, for så vidt an-
går social beskyttelse,
herunder social sikring
og sundhedspleje, soci-
ale goder, uddannelse
samt adgang til og leve-
ring af vare- og tjene-
steydelser, herunder
bolig, der er tilgænge-
lige for offentligheden.
Endvidere for medlem-
skab af og deltagelse i
erhvervsorganisationer

Lovgivning Beskyttede Samfunds- Administrativ 
grunde områder klageadgang

lov om etnisk race og etnisk Klagekomitéen for
ligebehandling oprindelse Etnisk Ligebehandling

lov om ligestilling af køn offentlig forvaltning Ligestillingsnævnet
mænd og kvinder og erhvervsmæssig 

og almen virksomhed

race, hudfarve, reli-
gion eller tro, politisk
anskuelse, seksuel
orientering, alder,
handicap eller natio-
nal, social eller etnisk
oprindelse

lov om forbud mod for-
skelsbehandling på ar-
bejdsmarkedet mv.

Klagekomitéen for
Etnisk Ligebehandling 
for så vidt angår race 
eller etnisk oprindelse

Skema fortsættes næste side
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3. Oversigt over lovgivning fra de øvrige nordiske lande
De øvrige nordiske lande har ligesom Danmark valgt at udmønte dis-
kriminationsforbudet i en national diskriminationslovgivning, der bygger
på en flerhed af lovgrundlag. Den enkelte lov forbyder diskrimination på
et afgrænset område, der omfatter f.eks. arbejdsmarkedet, boligsektoren,
uddannelsessektoren eller tjenesteydelser mv. Disse love er karakteriseret
ved kun at omfatte nogle, men ikke nødvendigvis alle de diskriminations-
grunde, der er formuleret i EU-retlige eller menneskeretlige instrumenter.
Hermed har de nordiske lande fravalgt en model med en enkeltstående di-
skriminationslov, der dækker alle områder og alle diskriminationsgrunde. 

Samlet set er der derfor tale om en form for mosaik lovgivning, hvor den
samlede beskyttelse mod diskrimination må stykkes sammen af såvel na-
tional som EU-retlig og menneskeretlig regulering, og på tværs af sektorer
og retsområder. 

Områdets kompleksitet understreges af, at de nordiske lande har forskel-
lige måder at implementere de menneskeretlige forpligtelser på og for-
skellig opfattelse af, om de kan gives forrang for national ret eller må an-
vendes på lige fod. I Norge har man f.eks. valgt at tillægge Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, FN konventionerne om civile og politiske
henholdsvis økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og FN’s børne-
konvention særlig vægt (særskilt trinhøyde) ved at fastslå, at de skal fore-
trækkes frem for modstridende nationalretlige løsninger. FN’s Kvindekon-
vention og Racediskriminationskonvention er derimod inkorporeret på
lovniveau.95 I Danmark har vi valgt at undlade inkorporering af FN-kon-

Lov om lige løn til køn arbejdsmarkedet Ligestillingsnævnet
mænd og kvinder
lov om ligebehandling køn arbejdsmarkedet Ligestillingsnævnet
af mænd og kvinder
med hensyn til
beskæftigelse mv.
lov om ret til orlov og køn arbejdsmarkedet Ligestillingsnævnet
dagpenge ved barsel
lov om forbud mod race, hudfarve, Vare- og tjenesteydel-
forskelsbehandling på national eller etnisk ser, adgang til offent-
grund af race mv. oprindelse, tro eller lig tilgængelige steder

seksuel orientering

95) Se nærmere herom i Marius Emberland, “Diskrimineringsforbudet som konvensjonsbeskyttet
menneskerettighet” i tidsskriftet Jussens Venner, Hefte 4, Vol. 41, Oslo Universitet 2006, s.
197-234.
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gventionerne, mens Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er in-
korporeret på lovniveau.96

Lovgivningen i Finland, Norge og Sverige er anskueliggjort nedenfor i ske-
matisk form.

3.1. Finland

Lovgivning Beskyttede grunde Samfundsområder Administrativ
klageadgang

køn Alle områder

Alder, etnisk eller
national oprindelse,
nationalitet, sprog,
religion, overbevis-
ning, anskuelse, hel-
bredstilstand, funk-
tionsnedsættelse,
seksuel orientering
eller anden årsag
som gælder hans el-
ler hendes person

Arbejdsmarkedet,
sociale ydelser mv.,
sundhedsvæsenet,
udførelsen af værne-
pligt, udførelsen af
kvinders frivillige mi-
litær service eller ikke
militær service, bolig-
området og tjeneste-
ydelser

Ombudsmand for lige-
behandling af kvinder og
mænd og Nævnet for lige-
behandling af mænd og
kvinder

Lov om ligebehandling
af kvinder og mænd
med ændringer
(609/1986)

Lov om ligebehandling
(21/2004)

Minoritetsombudsmanden
og Diskrimineringsnæv-
net. Indenfor arbejdsmar-
kedet er det Arbejdstilsy-
net.

96) Se herved Betænkning nr. 1220/1991 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk
ret, Statens Informationstjeneste, København 1999 og Betænkning nr. 1407/2001 om Inkorpore-
ring af menneskerettighedskonventioner i dansk ret, Justitsministeriet, København 2001.
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g 3.2. Norge 

Lovgivning Beskyttede grunde Samfundsområder Administrativ
klageadgang

køn alle områder

etnisk oprindelse,
national oprindelse,
afstamning, hud-
farve, sprog, religion
og livssyn

alle områder

Likestillings- og dis-
krimineringsombudet
(Likestillings- og dis-
krimineringsnemnda)

lov om likestilling
mellom kjønnene
(LOV-1978-06-09-45)

lov om forbud mot
diskriminering på 
grunn av etnisitet, re-
ligion mv. 
(LOV-2005-06-03-33)

Likestillings- og dis-
krimineringsombudet
(Likestillings- og dis-
krimineringsnemnda)

politisk anskuelse,
medlemskab af fag-
forening, seksuel ori-
entering, handicap
og alder

arbejdsmarkedetlov om arbeidsmiljø, ar-
beidstid og stillingsvern
mv. kapitel 13 (LOV-
2005-06-17-62)

Likestillings- og dis-
krimineringsombudet 
(Likestillings- og dis-
krimineringsnemnda)

etnisk og national
oprindelse, afstam-
ning, hudfarve,
sprog, religion eller
livssyn

bolig (lejebolig)lov om husleieavtaler
(LOV-1999-03-26-17)

Likestillings- og dis-
krimineringsombudet
(Likestillings- og diskri-
mineringsnemnda)

etnisk og national
oprindelse, afstam-
ning, hudfarve,
sprog, religion eller
livssyn

bolig (ejerbolig)lov om eierseksjoner
(LOV-1997-05-23-31)

Likestillings- og diskri-
mineringsombudet (Like-
stillings- og diskrimine-
ringsnemnda)

etnisk og national
oprindelse, afstam-
ning, hudfarve,
sprog, religion eller
livssyn

bolig (andelsbolig)lov om burettslag 
(LOV-2003-06-06-39) og
lov om bustadbyggjelag
(LOV-2003-06-06-38)

Likestillings- og diskri-
mineringsombudet (Like-
stillings- og diskrimine-
ringsnemnda)

religion eller livssyn,
hudfarve, national el-
ler etnisk oprindelse,
seksuel orientering

Vare- og tjenestey-
delser,  adgang til of-
fentligt tilgængelige
steder

almindelig borgerlig
Straffelov § 349a 
(LOV-1902-05-22-10)
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g3.3. Sverige

I Sverige besluttede man i 2002 at undersøge det samlede lovgrundlag for
ikke-diskrimination og ligebehandling, og den svenske statsråd Mona
Sahlin nedsatte følgelig en parlamentarisk sammensat komité, der fik til
opgave at overveje en fælles diskriminationslov.97

97) Se SOU 2006:22 En Samhållen diskrimineringslagstiftning, Del 1, Stockholm 2006.

Lovgivning Beskyttede grunde Samfundsområder Administrativ
klageadgang

køn arbejdsområder

etnisk oprindelse, re-
ligion og tro

arbejjdsmarkedet

Jämställdhetsombuds-
mannen (JämO) (tilsyn
gennem Jämställdhets-
nämnden) 

ämställdhetslagen
(1991:433)

Lagen om åtgärder mot
diskriminering i arbetsli-
vet på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning
(1999:130)

Ombudsmannen mot et-
nisk diskriminering (DO)
(tilsyn gennem Nämnden
mot diskriminering)

handicap arbejdsmarkedetLagen om förbud mot
diskriminering i arbets-
livet på grund av
funktionshinder
(1999:132)

Handikappombuds-
mannen (HO)

seksuel 
orientering

arbejdsmarkedetLagen om förbud mot
diskriminering i arbets-
livet på grund av sexuell
läggning (1999:133)

Ombudsmannen mot dis-
kriminering på grund av
sexuell läggning (HomO)

køn, etnisk op-
rindelse, religion
og tro, handicap og
seksuel orientering

videregående uddann-
elser

Lagen om lika-
behandling av studenter
i högskolan (2001:1286)

JämO, DO, HO, HomO

køn, etnisk op-
rindelse, religion
og tro, handicap og
seksuel orientering

arbejdsmarkedspolit-
isk virksomhed, for-
midling af arbejde, til-
deling af næringsbrev
mv., medlemskab af
fagforeninger, vare- og
tjenesteydelser, bolig-
området, sociale yd-
elser mv., sundheds-
væsenet

Lag om förbud mot dis-
kriminering (2003:307)

JämO, DO, HO, HomO

køn, etnisk op-
rindelse, religion og
tro, handicap og sek-
suel orientering

UddannelseLagen om förbud mot
diskriminering och an-
nan kränkande behand-
ling av barn och elever
(2006:67)

JämO, DO, HO, HomO
(tilsyn gennem Statens
skolverk)
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g Komitéens afsluttende betænkning indeholder et forslag til en fælles lov,
som indfører et generelt diskriminationsforbud, der omfatter køn, køns-
identitet, etnisk tilhørsforhold, religion eller anden trosopfattelse, handi-
cap, seksuel orientering eller alder. Efter forslaget skal forbudet gælde på
alle samfundsområder, og loven er foreslået opdelt i kapitler, der fastslår
diskriminationsforbudet i den enkelte sektor og opstiller de forpligtelser,
som forbudet medfører. Herved er der taget højde for den enkelte sektors
særlige forhold, som vil kunne have indflydelse på gennemførelse og
håndhævelse af diskriminationsforbudet. Som relevante sektorer er ud-
peget arbejdslivet, uddannelse og andre samfundsområder, herunder ar-
bejdsmarkedspolitisk virksomhed, næringsvirksomhed, arbejdsudøvelse,
medlemskab af foreninger, vare- og tjenesteydelser, bolig, socialtjenester
og socialforsikringssystemet, arbejdsløshedsforsikring, helse og sygepleje,
studiestøtte, værne- og civilpligt, offentlig ansættelse og opdrag.98

4. Instituttets forslag til en fælles diskriminationslov

4.1. Et fælles lovgrundlag
Fordele ved en fælles diskriminationslov
Spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for et fælles lovgrundlag, kan be-
svares med henvisning til en lighedsgrundsætning og diskriminationsfor-
budets generelle karakter. Som en logisk konsekvens heraf bør alle diskri-
minationsgrunde anses for ligeværdige og de personer, der bliver udsat for
forskelsbehandling, bør have mulighed for at påberåbe sig lovgivningens
beskyttelse mod diskrimination uanset sektor eller samfundsområde. 

Som det fremgår ovenfor under afsnit 1, er det imidlertid ikke sådan
diskriminationsforbudet er udmøntet i dansk ret. Et skridt på vej mod et
bredt forbud, der omfatter alle grunde og alle områder, er dog taget i EU-
regi med de vedtagne direktiver, vedtagelsen af art. 13 i Amsterdam-trak-
taten og art. 21 i EU-charteret. Sverige bevæger sig i samme retning med
forslaget fra 2006 om en fælles diskriminationslov.

Instituttets udredning om Ligebehandling99 omfatter en beskrivelse af ud-
viklingen på de enkelte diskriminationsområder og de erfaringer med
diskrimination, som organisationerne på disse områder har høstet gennem
deres medlemmer. På baggrund af dette materiale står det klart, at det især

98) Forslag findes i SOU 2006:22 på side 71-98.
99) Udredning nr. 2, Ligebehandling – status og fremtidsperspektiver, 2005.
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ger på arbejdsmarkedet, at der opleves diskrimination; det gælder både i for-
hold til adgang til stillinger, til forfremmelse, i forhold til løn og vurdering
af kvalifikationer samt i forbindelse med afskedigelse.

Men også sektorerne udenfor arbejdsmarkedet, herunder uddannelse, bo-
lig, sociale forhold, sundhed og tjenesteydelser bliver nævnt af stort set alle
grupper som områder, hvor der ikke eksisterer ligebehandling. Dertil kom-
mer for nogle af de adspurgte gruppers vedkommende familieliv og andre
områder, der knytter sig til privatsfæren.

Det danske lovgrundlag opfylder i det lys ikke helt behovet for ligebe-
handlingslovgivning. Der mangler således beskyttelse af alle diskriminati-
onsgrunde i sektorerne uden for arbejdsmarkedet. 

En sådan horisontal tilgang til diskrimination, der altså omfatter alle om-
råder som ligestillede diskriminationsgrunde og sikrer deres beskyttelse på
alle samfundsområder, har en række fordele.

Der opnås en ensartet beskyttelse indenfor alle sektorer og af alle diskrimi-
nationsgrunde – og ikke som i dag, hvor lovgivningen i hvert fald i Dan-
mark medfører en hierarkisering af diskriminationsgrundene, der viser sig
ved, at beskyttelsen af diskrimination på grund af køn, race og etnisk op-
rindelse er bedre udenfor arbejdsmarkedet, end det er tilfældet for de
øvrige diskriminationsgrunde.  

Den anden fordel er, at det med det horisontale greb sikres, at de enkelte
områder og især deres erfaringsgrundlag, samt udvikling og afprøvning af
ligebehandlingsfremmende redskaber, kan anvendes som løftestang for de
andre områder – og på den måde bidrage til et generelt højere beskyttel-
sesniveau. 

F.eks. kan behovet for adfærdsændring søges imødegået på fælles grund-
lag ved hjælp af redskaber som mainstreaming og mangfoldigheds-
ledelse,100 der er udviklet indenfor henholdsvis kønsligestillingsområdet og
generel ligebehandling, men med få ændringer kan anvendes til at fremme
beskyttelsen på enkelte eller alle områder.

100) Instituttets mangfoldighedsprogram omfatter alle diskriminationsgrunde, mens det af
Integrationsministeriet lancerede særligt sigter mod integration på arbejdsmarkedet af
etniske minoriteter, se herved http://www.nyidanmark.dk/da-dk/integration/pul-
jer/puljebeskrivelser/mangfoldigt_arbejdsmarked.htm
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g På den måde, kan indtænkning af eksisterende praksis og erfaringer i lov-
givningen bidrage til at opfylde den menneskeretlige forpligtelse for staten
til at sørge for, at beskyttelse mod diskrimination ikke blot er retligt fun-
deret, men også sikrer at beskyttelsen fungerer i praksis og dermed giver
faktisk beskyttelse af de borgere, der udsættes for diskrimination.

En yderligere fordel ved et fælles lovgrundlag er, at det øger retssikkerheden.
En fælles lov giver således både transparens i lovgivningen og sikrer, at den
enkelte borger er i stand til at gennemskue hvilket lovgrundlag, der er re-
levant, og hvilke konsekvenser det har, at netop dette lovgrundlag bliver
anvendt i hans eller hendes tilfælde. Disse retssikkerhedsmæssige krav er
langt fra opfyldt med de eksempler på lovgivningsmosaikker, som dansk
ret er præget af i dag.  

Den regelforenkling, som en fælles lov vil give anledning til, vil derudover
være til gavn for de mange retsanvendere, der sidder i forvaltningen, i
offentlige afgørelsesinstanser, ved domstolene, i virksomhederne, på
arbejdsformidlingerne, i uddannelsesinstitutionerne osv., og som dagligt
bliver konfronteret med de problemer, som de diskriminationsudsatte per-
soner oplever. Det kan således medvirke til at sikre ensartethed og kon-
tinuitet i retsanvendelsen.   

Ulemper ved en fælles diskriminationslov 
Der er væsentlige forskelle mellem arbejdsmarkedet og de sektorer, der er
etableret uden for og fungerer uafhængigt af arbejdsmarkedet. 

En af dem, som hurtigst springer i øjnene, er, at arbejdsgivere er private ak-
tører, som baserer deres forhold til arbejdstager på en kontrakt. Heroverfor
står de sektorer, som er ansvarlige for offentlige ydelser og serviceydelser,
som er baseret på velfærdsstatslig regulering. Disse sektorer behandles dog
efter direktiverne sammen med f.eks. boligsektoren og området for vare-
og tjenesteydelser, hvor relationen mellem de involverede parter i vid ud-
strækning er kontraktbaseret. 

Dertil kommer, at der på arbejdsmarkedet er særlige forhold angående løn,
ansættelses- og arbejdsvilkår af kontinuerlig karakter, der kan have diskri-
minerende virkninger over længere tid. Disse eller tilsvarende synes ikke
at forekomme i samme udstrækning i de andre sektorer. 

Af andre behov på arbejdsmarkedet, som allerede i dag er anerkendt, og
som adskiller sig fra de andre sektorer, er endvidere behovet for, at
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garbejdsgiver i en række sammenhænge skal indrette arbejdspladsen på en
måde, så den er egnet til at modtage en bestemt arbejdstager. Et sådant krav
er indarbejdet i beskæftigelsesdirektivets art. 5 i relation til personer med
handicap. Efter bestemmelsen skal der 

“foretages tilpasninger i rimeligt omfang. Det betyder, at arbejdsgi-
ver skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragt-
ning af det konkrete behov, for at give en handicappet adgang til be-
skæftigelse, til at udøve den eller have fremgang i den eller for at give
vedkommende adgang til uddannelse, medmindre arbejdsgiveren
derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.” 

At personer med handicap har et særligt behov er med andre ord aner-
kendt, og der er taget højde for det med en udtrykkelig bestemmelse herom
i direktivet. 

I forhold til alder, som er særligt omtalt i direktivets art. 6, fremgår det, at
bl.a. behovet for erhvervsfremmende foranstaltninger kan være et legitimt
formål for ulige behandling på grund af alder.

Det spørgsmål må imidlertid stilles, om ikke den nye FN Handicapkon-
vention vil betyde, at der også på en række områder uden for arbejdsmar-
kedet skal indføres krav om rimelig tilpasning, f.eks. i forbindelse med at
sikre tilgængelighed til bygninger, til kulturtilbud mv. Disse krav vil ikke
nødvendigvis være relevante for andre end de personer, der er funktions-
nedsatte.

Den model, der er valgt i direktiverne – og som det svenske forslag også
bygger på – hvor der indenfor den fælles lov udstikkes særlige regler for
de enkelte sektorer eller enkelte diskriminationsgrunde, kunne med fordel
anvendes i en fælles lov. Hvis forskellighederne skal respekteres, og de for-
skellige behov blandt diskriminationsområderne imødekommes, bør der
skabes rum for, at de særlige hensyn, som måtte gøre sig gældende, aner-
kendes og skrives ind i lovgivningen som præciserende bestemmelser.

4.2. Et lovbestemt krav om opfyldelsesforanstaltninger 
For at sikre, at lovgivningen om forbudet mod forskelsbehandling efter-
leves, bør forbudet suppleres med krav om opfyldelsesforanstaltninger.
Opfyldelsesforanstaltninger er redskaber til at øge bevidstheden om og fo-
rebyggelse af usaglig forskelsbehandling på f.eks. virksomheder og offent-
lige eller private serviceydende institutioner. Bekæmpelse af diskrimi-
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g nation handler ikke alene om at skabe bevidsthed, men også om at ændre
adfærd og praksisser, som er diskriminerende. Opfyldelsesforanstaltnin-
ger er med til at skubbe denne proces i gang.

Loven bør derfor indeholde lovgivningsmæssige forpligtigelser eller op-
fyldelsesforanstaltninger omfattende ligebehandlingspolitikker, indberet-
ningspligt, herunder dataindsamling og effektmåling, samt krav om main-
streamingsstrategi med det formål at indarbejde ligebehandlingsprincip-
pet. 

Ligebehandlingspolitik og adfærdskodeks
For al offentlig og privat virksomhed omfattet af loven burde indføres en
forpligtelse til at udarbejde ligebehandlingspolitikker og/eller adfærdsko-
deks. Ligebehandlingspolitikker 101 er et sæt principper, der giver retnings-
linjer for, hvordan en virksomhed bør arbejde for at sikre, at man dækker
beskyttelsesbehov hos medarbejderne i forhold til diskrimination og for at
fremme ligebehandling blandt dem samt af brugere af virksomhedens ser-
viceydelser eller produkter.

Formålet med ligebehandlingspolitikker er først og fremmest at sikre, at
virksomheder efterlever forbudet mod usaglig forskelsbehandling og til-
stræber de højest mulige standarder, hvad angår fremme af ligebehandling
og overholdelse af national lovgivning om ikke-diskrimination. 

Det andet formål med politikken er at skabe viden og opmærksomhed i
virksomheden, såvel blandt ledere som medarbejdere på alle niveauer, om
forekomsten af fænomenet diskrimination, konsekvenserne af diskrimina-
tion og om virksomhedens indsats for at bekæmpe diskrimination. I til-
knytning hertil bør politikken indeholde beskrivelser af, hvordan virk-
somheden vil bestræbe sig på at beskytte sine medarbejdere og sine even-
tuelle brugere mod usaglig forskelsbehandling og samtidig sikre mang-
foldighed og lige muligheder for alle. Ligebehandlingspolitikken vil være
med til at synliggøre virksomhedens værdigrundlag på en aktiv, åben og
gennemskuelig måde.   

101) Eksempler på ligebehandlingspolitikker og adfærdskodeks kan findes bl.a. hos Dansk
Røde Kors, http://drk.dk/sw37344.asp?usepf=tme  eller hos NOKIA, www.NOKIA.dk
og Ontarios undervisningsministerium,
http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/brochure/conduct/conduct.html  
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gLigebehandlingspolitikken bør derfor, som minimum, indeholde klare ud-
meldinger om virksomhedens værdigrundlag og klare retningsliner for,
hvordan disse værdier efterleves i virksomheden. Disse retningslinjer bør
gælde for såvel ansættelsesprocedurer, ansættelsesforhold, herunder med-
arbejderes efteruddannelse, som for hvordan man behandler eventuelle
brugere og kunder. Politikken bør også indeholde retningslinjer og sociale
klausuler for de underleverandører, virksomheden benytter sig af. 

Desuden bør politikken indeholde procedurer for indsamling af data, f.eks.
om lønforhold, repræsentativt for så vidt angår diskriminationsområ-
derne, stillingsfordelinger samt procedurer for årlig evaluering af politik-
ken og indberetning til det nationale ligebehandlingsorgan. 

Indberetningspligt102

Indberetninger er et praktisk redskab som kan sikre kontinuerlig indarbej-
delse af bevidsthed om forpligtelsen til ikke at diskriminere, identificere re-
levante funktioner og initiativer samt muliggøre evaluering af iværksatte
initiativers effekt. Derfor bør alle offentlige og private virksomheder om-
fattet af loven have pligt til at udarbejde f.eks. en årlig beretning om, hvor-
dan virksomheden har arbejdet for at bekæmpe diskrimination og fremme
ligebehandling samt fremlægge handlingsplaner for, hvordan man agter at
forbedre sin indsats for at efterleve lovens krav og hensigt.  

En sådan indberetning bør f.eks. indeholde beskrivelser af de konkrete li-
gebehandlingstiltag, som virksomheden har iværksat, data/statistik om
medarbejdernes sammensætning, om træning og efteruddannelse af med-
arbejderne i ikke-diskrimination og ligebehandling, monitorering af virk-
somhedens politikker mod uhensigtsmæssige konsekvenser i forhold til
fremme af lige muligheder og af gennemførelsen af ’ligeløn’ statistikker.103

Mainstreamingstrategien104

For at bekæmpe institutionel diskrimination bør alle offentlige og private
virksomheder anvende en mainstreamingstrategi til at indarbejde lige-
behandlingsprincippet i sit daglige virke både internt og eksternt. Main-

102) Indberetningspligt anvendes allerede i både privat og statsligt regi som et styringsred-
skab. F.eks. indberetning af andel af medarbejdere med indvandrer- eller efterkommer-
baggrund på statens arbejdspladser.

103) Jf. § 5a i Lov om lige løn til mænd og kvinder, LBK 906 af 27.08.06
104) Ligestillingslovens kapitel 3 § 4 om offentlige myndigheders forpligtelser.
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g streaming af ligebehandlingsprincippet burde tilmed gælde i forbindelse
med udarbejdelse af nye lovforslag, handlingsplaner og politikker. 

Mainstreamingstrategien er kendt fra kønsligestillingsområdet, hvor den
blev lovfæstet i 2002 ved ændringer i lov om ligestilling af kvinder og
mænd (ligestillingsloven). Ifølge loven skal kønsperspektivet indarbejdes
i al offentlig planlægning og forvaltning, således at myndighedernes
interne forhold som personalepolitik, rekruttering og lignede samt myn-
dighedens forvaltningsområde, f.eks. vejledninger og formidling til bor-
gere, sikrer ligestilling af kvinder og mænd. 

Mainstreaming af kønsperspektivet kan med fordel udvides til at omfatte
mainstreaming af ligebehandlingsprincippet på flere diskriminations-
områder. Det vil sige anvendelse af mainstreamingstrategien i en horison-
tal tilgang til forebyggelse af usaglig forskelsbehandling og fremme af lige-
behandling på tværs af ikke alene køn, men også alder, handicap, race og
etnisk oprindelse, religion og tro samt seksuel orientering mv. 

Mainstreaming af ligebehandlingsprincippet sætter fokus på årsagerne til
diskrimination frem for konsekvenser af usaglig forskelsbehandling og
skaber dermed opmærksomhed på ligegyldighed og manglende erken-
delse af ligebehandlingsproblematikker. En mainstreamingsstrategi vil
endvidere sikre en vedvarende tilgang til ligebehandlingsarbejdet og der-
med indarbejde ligebehandlingsprincippet i grundlæggende strukturer.

5. Instituttets anbefalinger

Instituttet anbefaler, at der på diskriminations- og ligebehandlingsområdet 

● vedtages lovgivning, der indfører et generelt diskriminationsforbud,
som omfatter alle diskriminationsgrunde og alle samfundsområder

● at det klarlægges, hvad kravet om rimelig tilpasning uden for arbejds-
markedet betyder i forhold til personer med handicap

● at der indføres et lovfæstet krav om opfyldelsesforanstaltninger, der
omfatter obligatorisk ligebehandlingspolitik, indberetning om lige-
behandlingstiltag og mainstreaming af ligebehandling. 
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gKAPITEL 3 Organ til fremme af ligebehandling  

For at skabe effektiv beskyttelse mod diskrimination må et generelt diskri-
minationsforbud, der fastslår, at diskrimination er forbudt uanset grund og
på alle samfundsområder, suppleres af et diskriminationsklageorgan, hvor
ofre for ulovlig forskelsbehandling kan få deres klage behandlet og få til-
delt godtgørelse eller erstatning. De retlige tiltag må dog suppleres med
faktiske tiltag, hvis de skal have den ønskede virkning. Såvel menneske-
retten som EU-retten stiller da også krav om, at både retlige og faktiske til-
tag til bekæmpelse af diskrimination og fremme af ligebehandling er inde-
holdt i forpligtelsen til at gennemføre diskriminationsforbudet.

Faktisk beskyttelse mod diskrimination kan opnås gennem forskellige
typer af ligebehandlingsfremmende foranstaltninger. Som foreslået i kapi-
tel 2 kan faktisk beskyttelse opnås via lovbestemte krav om ligebehand-
lingspolitikker og adfærdskodeks, indberetningspligt og mainstreaming
strategier. 

Men faktisk beskyttelse kan også opnås via udpegning af et organ, der har
til opgave at fremme ligebehandling ved at tilbyde bistand til ofre for for-
skelsbehandling og afdække forekomsten af sådan behandling. De frem-
mende foranstaltninger kan bestå i aktiviteter, der retter sig mod klagere, i
form af rådgivning, retshjælp og konfliktløsning. Derudover kan de om-
fatte aktiviteter af undersøgende karakter, så som indsamling af data, ud-
arbejdelse af undersøgelser og analyser samt aktiviteter af oplysende
karakter, der retter sig mod klagere, borgere i almindelighed og særlige
målgrupper, som f.eks. aktører på arbejdsmarkedet. Udover oplysning ud-
gør uddannelse og undervisning i ligebehandlingslovgivning og hånd-
tering af diskriminationssager et væsentligt element i arbejdet med at
forebygge diskrimination og fremme princippet om ligebehandling.

Dette kapitel sætter derfor fokus på ligebehandlingsfremmende foranstalt-
ninger. Indledningsvis redegøres for EU-direktivernes krav om udpegning
af et ligebehandlingsorgan, dets funktion og opgaver. De følgende kapitler
beskriver, hvordan ligebehandlingsorganets forskellige opgaver kan ud-
møntes i praksis og hvilke tiltag, der i en dansk sammenhæng må anses for
relevante og nødvendige.
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g Institut for Menneskerettigheder er udpeget som ligebehandlingsorgan på
området for etnisk ligebehandling, og det er særligt erfaringerne herfra, der
danner grundlag for beskrivelser og forslag i dette kapitel. 

1. Ligebehandlingsorganer 
Krav om udpegning af et eller flere organer til fremme af ligebehandling
findes i både EU direktivet om gennemførelse af princippet om ligebe-
handling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, art. 13105 og EU direk-
tivet om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvin-
der i forbindelse med adgang til og levering af vare- og tjenesteydelser, art.
12.106 Ifølge begge direktiver har disse organer til opgave at beskytte
enkeltpersoners rettigheder og til at fremme princippet om ligebehandling.
Begge direktiver fastslår, at ligebehandlingsorganet som minimum skal til-
deles kompetence til at:

● bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over
forskelsbehandling under hensynstagen til ofrenes, foreningernes, or-
ganisationernes og andre juridiske personers rettigheder,

● indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling
● offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål ved-

rørende forskelsbehandling.  

Direktivet om gennemførelse af ligebehandlingsprincippet af mænd og
kvinder i forbindelse med adgang til og levering af vare- og tjenesteydel-
ser skal implementeres i 2007, og i skrivende stund er der endnu ikke ud-
peget noget ligebehandlingsorgan i medfør af direktivets art. 12.

Art. 13 i direktivet om etnisk ligebehandling blev gennemført ved lov om
etnisk ligebehandling, § 10, stk. 1,107 som udpeger Institut for Menneske-
rettigheder som det danske ligebehandlingsorgan, der skal udmønte
bistands- og undersøgelsesopgaven;108

“Institut for Menneskerettigheder har til opgave at fremme lige-
behandling af alle uden forskelsbehandling på grund af race eller
etnisk oprindelse, herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling

105) Direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 
106) Direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004
107) Lov om etnisk ligebehandling, lov nr. 374 af 28.5.2003
108) Formelt blev Institut for Menneskerettigheder udpeget som art. 13-organ med lov om

etablering af Center for Internationale studier og menneskerettigheder, lov nr. 411 af
6.6.2002.



75

O
rg

an
 ti

l f
re

m
m

e 
af

 li
ge

be
ha

nd
lin

gmed at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under
hensyntagen til foreningernes, organisationernes og andre juridiske
personers rettigheder, indlede uafhængige undersøgelser af for-
skelsbehandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillin-
ger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.” 

Direktiverne indeholder ikke vejledning om eller opstiller retningslinier for
udmøntningen af disse opgaver, og de oprettede ligebehandlingsorganer i
EU-medlemslandene har derfor forskellige strukturer, mandater og red-
skaber som grundlag for udmøntning af opgaverne.109 Ligebehandlings-
organerne samles imidlertid jævnligt i netværket Equinet, for dér at ud-
veksle viden og erfaringer med ligebehandlingsfremmende tiltag.110

2. Bistand til ofre for diskrimination 
Opgaven med at bistå ofre for diskrimination med at få behandlet deres
klager kan tilrettelægges på mange måder. Hvad der er afgørende er, at kla-
ger får mulighed for at vurdere, om hans eller hendes sag er egnet til kla-
gebehandling, eller om der er andre måder at håndtere den konflikt eller
det problem, der er opstået, fordi vedkommende har følt sig diskrimineret.

Bistanden kan således omfatte rådgivning om, hvor og hvordan man kan
indgive klage og i tilknytning en vurdering af, om en diskriminationsople-
velse er af en sådan karakter, at den er egnet til at blive prøvet retligt ved
et klageorgan. Det kan også være relevant at skabe mulighed for at løse
konflikten ved mægling og dermed undgå en formel klagebehandling.
Endelig kan sagen være af en sådan kompleks karakter, at der er behov for,
at ligebehandlingsorganet går ind i sagen som partsrepræsentant og bistår
ved fremlæggelsen af sagen for et klageorgan eller domstolene.

Disse muligheder beskrives i det følgende;

2.1. Rådgivning og retshjælp 
Gratis rådgivning og retshjælp ydes i størstedelen af Danmark af en række
uafhængige retshjælpsinstitutioner og af lokale advokater på langt de fle-
ste retsområder. Den geografiske dækning er dog langt fra fuldstændig,

109) En oversigt over ligebehandlingsorganerne findes i Jan Niessen and Janet Cormack,
“National Specialized Equality Bodies in the Wake of the Anti-Discrimination Directives”, i Janet
Cormack, Migration Policy Group, ed., Considerations for Establishing Single Equality
Bodies and Integrated Equality Legislation, 2004, s. 20-29.

110) Se herom på www.equineteurope.org
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g idet der i f.eks. Nordjylland og på Fyn kun tilbydes hjælp i meget begræn-
set omfang.

Udover disse retshjælpsordninger tilbyder Dansk Flygtningehjælp juridisk
bistand til personer, der har spørgsmål i relation til udlændingeområdet,
herunder asyl og familiesammenføring, det socialretlige og familieretlige
område.

Af de retsområder, der dækkes af de nævnte typer af rådgivning og rets-
hjælp, er diskriminationsområdet kendetegnet ved, at der kun eksisterer
begrænset viden om de dele af diskriminations- og ligebehandlings-
lovgivningen, der udmønter EU-direktiver. Dette gælder dog i mindre grad
København, hvor Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskri-
mination i mange år har ydet bistand til ofre for diskrimination på grund
af race og etnisk oprindelse. Bistanden har her omfattet såvel rådgivning
som bistand til sagsanlæg ved domstolene og indbringelse af sager for Kla-
gekomitéen for Etnisk Ligebehandling.

Institut for Menneskerettigheder har siden 2003 søgt at bidrage til at opbygge
viden om diskriminationslovgivningen i nogle af retshjælpsinstitutionerne
gennem kurser, seminarer og løbende dialog om etnisk diskrimination. 

Rådgivning i sager om diskriminationsgrundene alder, køn og handicap,
religion og tro ydes i begrænset omfang af fagforeningerne og deres lokale
afdelinger rundt om i landet, når diskriminationen foregår på arbejdsmar-
kedet. 

Uden for arbejdsmarkedet er der ikke en tilsvarende adgang til retshjælp
og rådgivning i sager angående de nævnte diskriminationsgrunde. 

Samlet set er rådgivning og retshjælp på diskriminationsområdet, forstået
som omfattende alle diskriminationsgrunde, ikke tilgængelig i tilstrække-
ligt omfang, dels på grund af geografiske begrænsninger, dels på grund af
kompetencemæssige begrænsninger. 

2.2. Alternativ konfliktløsning     
I Danmark benytter man sig hovedsageligt af traditionelle konflikt-
løsningsmodeller. Det er således fortsat domstolene eller administrative
klageinstanser, der løser størstedelen af uoverensstemmelser om retlige
eller faktiske forhold. Spørgsmålet er imidlertid, om disse måder at løse
konflikter på altid udgør den optimale løsning i sager om forskelsbehand-
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gling. Særligt domstolene er optaget af juridiske problemstillinger, og dom-
stolsprocessen er præget af formaliteter og af det faktum, at de to parter
står overfor hinanden som deciderede modparter. Dette kan medføre, at
domstolsprocessen synes fremmedgørende og uden sammenhæng med
krænkelsen. Herudover tager især retssager meget lang tid, hvorved for-
bindelsen mellem krænkelsen og oprejsning eller straf fortaber sig. 

Der synes således at være behov for, at der etableres mere konstruktive me-
toder til løsning af konflikter, hvor traditionel sagsbehandling ikke synes
at være hensigtsmæssig. Sådanne metoder har i Danmark været afprøvet
gennem nogle år som led i mæglings- og mediationsprocesser.

Mægling og mediation
Mægling som konfliktløsningsmetode anvendes ofte i det danske sam-
fund, f.eks. som led i løsning af konflikter om forældremyndighed og i
voldssager. Der er imidlertid ikke blandt de aktører, der anvender disse
konfliktløsningsmodeller, enighed om, hvad mægling er, og mægling fin-
der således sted under forskellige former.111

Efter retsplejelovens § 268, stk. 1 mægler retten f.eks. forlig i alle borgerlige
domssager i første instans. Derudover har Justitsministeriet i foråret 2003 i
samarbejde med Domstolsstyrelsen og Advokatrådet iværksat en forsøgs-
ordning med retsmægling i civile sager ved udvalgte byretter. Forligs-
mægling og retsmægling er således ikke helt den samme form for mægling.
Endvidere har alle statsamter siden efteråret 2001 tilbudt konfliktmægling
til skilte forældrepar, der er uenige om samvær og forældremyndighed.112

Ligeledes eksisterer der inden for det strafferetlige område en form for
mægling (konfliktråd), som udspringer af, at der i 1995 påbegyndtes en for-
søgsordning, hvorefter ofre for volds- og berigelseskriminalitet i fem poli-
tikredse fik tilbud om at blive konfronteret med gerningsmanden med en
mægler ved bordet. Forsøgsordningen var rettet mod unge lovovertrædere
på 15-21 år, der havde begået kriminalitet for første gang, og som havde
erkendt forholdet. Projektet løb i et år, og erfaringerne var positive, men der
var så få sager, at det ikke var muligt at tage stilling til, om ordningen skulle
gøres permanent. I 1997 blev et nyt og bredere 3-årigt forsøg påbegyndt.
Målgruppen blev udvidet, og mægling kan nu anvendes over for ofre og
gerningsmænd i alle aldersgrupper, dog skal gerningsmanden være fyldt

111) Se Betænkning nr. 1481, Reform af den civile retspleje V, Retsmægling kap. 2. 
112) http://www.familiestyrelsen.dk/fileadmin/template/dokumenter/

Konfliktmaegling_i_statsamterne.pdf
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g 15 år. Forsøget blev gjort permanent, og i foråret 2006 udkom en evaluering
af organiseringen af disse konfliktråd.113

Foruden disse mæglingsformer tilbyder en række advokater og andre ak-
tører mediation. Befinder man sig f.eks. i en konflikt, som man ikke selv
kan løse, og som evt. ikke er egnet til at blive løst via de traditionelle kon-
fliktløsningsmetoder, kan man f.eks. henvende sig til Center for Konflikt-
løsning, som tilbyder rådgivning til personer, der befinder sig i konflikter.
Gennem Center for Konfliktløsning kan man også få kontakt til mæglere,
som kan bistå med at løse den pågældende konflikt.114

Mægling som værktøj til at løse konflikter er således ved at være alment
kendt og bruges i stadigt stigende omfang. På diskriminationsområdet er
der endnu ikke mange erfaringer med mægling og mediation, men me-
toden  blev anbefalet allerede i 1997 af Nævnet for Etnisk Ligestilling på
området for etnisk diskrimination.115

Erfaringer med mægling ved Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Borgere i Danmark, som mener sig udsat for forskelsbehandling på grund
af race eller etnisk oprindelse, kan henvende sig til Klagekomitéen for Et-
nisk Ligebehandling eller til domstolene. Som nævnt ovenfor er det imid-
lertid tvivlsomt, hvorvidt domstolsbehandling og traditionel klagesags-
behandling ved Klagekomitéen er den bedste måde at behandle alle for-
skelsbehandlingskonflikter på. Denne betænkelighed har gjort det natur-
ligt for Klagekomitéen at overveje mere konstruktive metoder til løsning
af en række forskelsbehandlingskonflikter. 

For at imødekomme disse problemer ved domstolsbehandling og traditio-
nel klagesagsbehandling kan Klagekomitéen benytte sig af alternativ kon-
fliktløsning. Det vil sige, at der lægges vægt på formløshed, på at skabe
kontakt mellem parterne og på, at den krænkede kan gøre sine synspunk-
ter gældende over for krænkeren. Det tilstræbes på denne måde  at få kræn-
keren til at forstå betydningen af den krænkelse, han eller hun er ansvarlig
for samt for en relevant reparation af skaden. Endvidere er sager om for-
skelsbehandling af en særligt personlig karakter. En person, der føler sig

113) http://1.1.1.1/1271781388/1516424T061214101355.txt.binXMysM0dapplication/pdfX-
sysM0dhttp://crimprev.inforce.dk/graphics/krimprevsite/filer/KR_Organise-
ring_06.pdf 

114) Se nærmere om Center for Konfliktløsning på www.konfliktloesning.dk
115) Se Nævnet for Etnisk Ligestillings rapport om mulighederne for at skabe bedre klagead-

gang for etniske minoriteter, 1997.
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gudsat for forskelsbehandling, er ofte blevet ramt af en dyb personlig kræn-
kelse, hvor en undskyldning kan være en langt mere konstruktiv gen-
opretning end eksempelvis økonomisk godtgørelse. Samtidig er der behov
for at skabe forståelse hos den krænkende person for de værdier, som men-
neskerettighederne og forbudet om forskelsbehandling udgør, og herved
bidrage til den ansvarlighed, som ville forhindre vedkommende i at gen-
tage handlingen.

Klagekomitéen definerer mægling som en alternativ konfliktløsningsme-
tode, hvor parterne med bistand fra en upartisk mægler forhandler sig frem
til en for dem tilfredsstillende løsning. Mæglerens rolle er således alene at
hjælpe parterne frem til et resultat og ikke at træffe afgørelse i sagen. For-
målet er at nå frem til det resultat, som parterne finder bedst og mest rig-
tigt for dem.

Når Klagekomitéen modtager klager over forskelsbehandling indledes en
forundersøgelse, hvor sagens fakta klarlægges. Her skal det sikres, at der
foreligger tilstrækkelige oplysninger til at undersøge klagen, samt at kla-
gen falder under Klagekomitéens kompetenceområde. Hvis klagen er om-
fattet af komitéens kompetence, kan parterne tilbydes mægling. Dette gæl-
der som udgangspunkt ikke, hvis sagen omfatter en offentlig myndighed,
hvor konflikten angår de juridiske forhold ved selve afgørelsen og ikke
sagsbehandlingen. Parterne orienteres i brev og eventuelt ved opfølgende
telefonopkald om mulighederne i mæglingsproceduren. Hvis begge parter
siger ja til at gå ind i et mæglingsforløb, vil de blive kontaktet af mægleren.

Mæglingsforløbet afsluttes ved, at parterne indgår en aftale, som skrives
ned. Aftalen er fortrolig og kendes kun af parterne. Mægleren skal destru-
ere sine notater efter et afsluttet mæglingsforløb og alene orientere Klage-
komitéens sekretariat om, hvorvidt parterne er nået frem til en for dem til-
fredsstillende aftale. Herefter lukkes sagen og registreres som afsluttet ved
mæglingsaftale. På den anden side kan et brud med fortrolighedsprincip-
pet accepteres, hvis parterne indvilliger, og hvis det sker i anonymiseret
form. Med parternes samtykke kan Klagekomitéen således i anonymiseret
form referere aftalens indhold eller fremsætte en generel anbefaling på bag-
grund af aftalen. For at sikre parternes informerede samtykke, skal de god-
kende teksten inden den offentliggøres. Hvis indklagede bryder aftalen,
kan Klagekomitéen tage den op igen på foranledning af klager.

Klagekomitéen har siden sin oprettelse i sommeren 2003 og indtil efteråret
2006 opfordret til mægling i fire sager, hvoraf der er blevet mæglet i to. Idet
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g et af grundprincipperne for mægling er frivillighed, har komitéen således
i to ud af de fire sager ikke formået at overbevise parterne om at forsøge
mægling. I de to andre sager mødtes parterne med henholdsvis en og to
mæglere og fik en god dialog. I en af sagerne valgte den krænkede part
imidlertid at opretholde klagen.

Baggrunden for det relativt lave antal sager, hvori der er blevet mæglet,
skyldes en flerhed af grunde. En af dem er Klagekomitéens unge alder.
Komitéen har kun eksisteret i 3 år, og det kræver ganske enkelt tid og fokus
at få etableret en effektiv mæglingsmekanisme, og det er ofte først en prio-
ritet, når sagsbehandlingsprocessen og sekretariatet er fuldstændigt vel-
etableret. En anden grund er, at det har vist sig at være omkostningsfuldt
for Klagekomitéen at søge sagerne løst via mægling; samtidig har det vist
sig vanskeligt at bringe parterne til mæglingsbordet. Komitéen er imidler-
tid af den opfattelse, at mægling som konfliktløsningsmetode i disse sager
kan vise sig uundværlig og har derfor iværksat nye retningslinjer, der skal
nedbringe omkostningerne samt valgt at samarbejde tættere med mæg-
lerne angående udvælgelse af sager til mægling. Skal mægling være et ef-
fektivt værktøj, der medfører holdbare løsninger, kræver det således
mange ressourcer og en stærk og konsekvent mæglingsmekanisme.

2.3. Partsrepræsentation
Som nævnt ovenfor vil mægling kun være egnet i visse konflikter, hvilket
efterlader et antal sager, hvor mægling enten ikke vil være egnet, eller hvor
parterne ikke kan bringes frivilligt til en mæglingsproces. I sådanne sager
er den traditionelle konfliktløsningsmåde relevant, og denne kan enten
foregå ved de almindelige domstole eller ved det foreslåede Ligebehand-
lingsnævn. Domstolene er dog formentlig det sidste redskab, en klager vil
vælge, idet det er omkostningsfuldt og tidskrævende. Der er således god
chance for, at Klagenævnet for Ligebehandling vil blive første sted, hvor
personer, der føler sig udsat for forskelsbehandling, vil henvende sig. 

Imidlertid vil størstedelen af de mennesker, der havner i en konflikt, ikke
have kendskab til deres rettigheder og derfor ofte have brug for bistand til
at finde og forstå den relevante diskriminationslovgivning. En sådan bi-
stand er i dag næsten udelukkende tilgængelig på områderne for etnisk og
kønsmæssig diskrimination, men ikke på den række af diskriminations-
grunde, som i øvrigt er omfattet af diskriminationsforbudet. 

Det er instituttets vurdering, at der fremover vil bestå et behov for bistand
i forhold til samtlige diskriminationsgrunde, og at dette behov bedst imø-
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gdekommes ved sikring af, at ofre for diskrimination kan modtage kompe-
tent faglig bistand i hele landet. Ved konkrete sager, der ønskes ført for
Ligebehandlingsnævnet eller domstolene, bør denne bistand kunne ud-
strækkes til en egentlig repræsentation af klager ved det behandlende or-
gan.

Fordelen ved at indføre et sådant partsrepræsentationssystem er, at Lige-
behandlingsnævnet ikke vil skulle håndtere klager, der ikke hører til dér –
f.eks. fordi de er grundløse – idet sådanne henvendelser vil blive afskåret
allerede ved retshjælpen. Samtidig vil en sådan retshjælp kunne hjælpe kla-
ger med at formulere klagen, således at Ligebehandlingsnævnet ikke er
tvivl om klagens indhold. Endvidere vil retshjælpen kunne rådgive klager
om sagen samt om retsreglerne på området. 

3. Undersøgelser af forskelsbehandling 
Ulovlig og usaglig forskelsbehandling, uanset grund, underminerer
grundforudsætningen for borgeres aktive deltagelse i et pluralistisk de-
mokratisk samfund. Derfor er der et ønske og et behov for at forebygge og
bekæmpe diskrimination med alle midler. For at opnå, at disse midler er
effektive, er det nødvendigt at undersøge, hvorfor fænomenet diskrimina-
tion opstår, på hvilke områder, i hvilke situationer, og om diskriminationen
sker som direkte eller indirekte forskelsbehandling eller i form af chikane,
instrukser eller repressalier. Andre diskriminationsfænomener som insti-
tutionel, strukturel og multi-diskrimination påkalder sig i stigende grad
opmærksomhed og kræver såvel afdækning som beskrivelse og analyse,
førend disse former for diskrimination kan håndteres retligt og praktisk. 

Undersøgelser af forskelsbehandling er således essentielle, dels for at do-
kumentere, belyse og forklare diskriminationsproblematikker, dels for at
identificere, hvor der er konkrete behov for tiltag mod diskrimination og
hvilke midler, der må anses som bedst egnede og mest hensigtsmæssige. 

Dette behov for at forstå diskrimination og dens konsekvenser for forskel-
lige personer eller grupper af personer for derved at forebygge og be-
kæmpe fænomenet, er erkendt i EU’s ligebehandlingsindsats, bl.a. ved at
pålægge medlemsstaterne at iværksætte undersøgelser på området.116

116) Ligebehandlingsdirektivets art. 13 og Vare- og tjenesteydelsesdirektivets art. 12 indehol-
der specifikke forpligtelser til at iværksætte undersøgelser af diskrimination. Se nærmere
herom ovenfor under 1.
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g Institut for Menneskerettigheder har i de seneste tre år bidraget med
sådanne undersøgelser i form af en række udredninger, der omhandler di-
verse problemstillinger vedrørende forskelsbehandling. En udredning fra
2004 indeholder således en undersøgelse af udlændingelovens regler om
familiesammenføring og deres forenelighed med det menneskeretlige
diskriminationsforbud.117 Den følgende udredning, Ligebehandling – Status
og fremtidsperspektiver fra november 2005 undersøgte ligebehandlingsprin-
cippets gennemførelse både formelt og substantielt på tværs af seks
diskriminationsområder i Danmark. Udredningen illustrerede og synlig-
gjorde herved, at institutionel diskrimination, holdningsbaseret diskri-
mination og stereotypiske fordomme opleves på tværs af alle diskrimina-
tionsområder. Den viste også, at diskrimination af en person ofte sker og
opleves af flere grunde end blot en enkelt – såkaldt multi-diskrimination.
Udredningen banede vejen for iværksættelse af en handlingsplan for
fremme af ligebehandling, hvor interesseorganisationer på tværs af seks
diskriminationsområder samarbejder om diskriminationsfremmende ini-
tiativer. Ydermere har udredningen synliggjort behovet for et fælles klage-
nævn for ligebehandling. 

Foruden disse udredninger har instituttet i 2005 og 2006 udgivet udred-
ninger, der indeholder undersøgelser af diskrimination af personer med
funktionsnedsættelser118 og diskrimination i forbindelse med brug af sær-
foranstaltninger efter straffeloven over for psykisk syge kriminelle.119

Behovet for undersøgelser af forskelsbehandling er fortsat stort, da diskri-
minationsproblematikkerne er både retligt og faktisk komplekse og i nogle
tilfælde også svært tilgængelige, fordi de er forankret i strukturer og barri-
erer, som er vanskelige at afdække. Dertil kommer en foranderlighed, der
betyder, at diskrimination ikke blot antager nye former, men også opleves
anderledes, bl.a. på grund af stigende bevidsthed hos personer, der tilhører
grupper, som adskiller sig fra majoriteten. Der er eksempler herpå i forhold
til racediskrimination med rødder i de vestlige landes kolonialisering og i
klassetilhørsforhold,120 men også i forhold til diskrimination på grund af

117) Udredning nr. 1, Ægtefællesammenføring i Danmark, Institut for Menneskerettigheder,
2004.

118) Udredning nr. 3, Personer med funktionsnedsættelser i Danmark, Institut for Menneskeret-
tigheder 2005. 

119) Udredning nr. 4, Brug af særforanstaltninger over for psykisk syge kriminelle i et menneskeret-
ligt perspektiv, Institut for Menneskeretligheder 2006.

120) Det seneste meget eksplicitte eksempel herpå er reaktionerne på den engelske Channel
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gseksuel orientering og handicap. Endvidere diskriminationsoplevelser, der
knytter sig til grunde, som ikke er medtaget i listerne over diskriminations-
grunde i lovgivningen, udgør en udfordring for håndteringen af forskels-
behandling, både retligt og faktisk. Det er tilfældet i forhold til bl.a. over-
vægt, der i konkrete tilfælde er brugt som begrundelse for f.eks. afskedi-
gelse. 

Fremover vil det være nødvendigt at følge denne udvikling og til stadig-
hed skabe forståelse for de forskellige former for diskrimination, hvis for-
pligtelsen til at bekæmpe diskrimination og fremme ligebehandling skal
opfyldes. En sådan indsats forudsætter afdækning af diskriminationens år-
sager, omfang, mønstre og karakter i Danmark samt vurderinger af ud-
strækningen af den retlige beskyttelse, af om den er dækkende, hvilke kon-
sekvenser, der flyder af diskriminationsretten og hvilke behov for yder-
ligere tiltag af både retlig og faktisk karakter, der er nødvendige. 

Denne indsats vil kræve igangsættelse af en række undersøgelser, der har
som mål at afdække og frembringe viden om diskrimination. Det stiller
krav til såvel redskaber som metoder til systematisk og regelmæssig data-
og vidensindsamling, til analyser af dette materiale og til omsætning heraf
til konkrete forslag til bekæmpende og forebyggende foranstaltninger.   

Sådanne redskaber og metoder er allerede udviklet inden for især det sam-
fundsvidenskabelige område, men der er fortsat begrænset anvendelse
heraf på diskriminationsområdet.121 Der foreligger ligeledes en mængde
relevante data hos Danmarks Statistik, som giver mulighed for at afdække
mønstre af diskrimination ved kombinering af oplysninger på individ- og
gruppeniveau. Et overblik over diskriminationens omfang og årsager samt
en måling af den faktisk forekommende diskrimination er derfor nok teo-
retisk mulig i Danmark, men kræver en tværfaglig indsats, der formår at
kombinere en række metoder og analysemodeller på en ny og innovativ
måde. Forslag til, hvordan dette kan gøres og hvilke elementer, der bør
indgå i et sådant arbejde, er udviklet i EU-regi. Institut for Menneskeret-
tigheder og Danmarks Statistik har således i samarbejde med det norske
Likestillings- og Diskrimineringsombudet og Statistik Norge samt til-

4s Big Brother udsendelse, hvor den indiske Bollywood skuespiller Shilia Shetty blev ud-
sat for nedsættende ytringer med racistiske undertoner.

121) Se hertil den danske landerapport i Towards Common Measures for Discrimination: Explo-
ring possibilities for combining existing data for measuring ethnic discrimination, 2005, s. 37-61.



84

O
rg

an
 ti

l f
re

m
m

e 
af

 li
ge

be
ha

nd
lin

g svarende institutioner i Holland, Tjekkiet og Portugal udarbejdet en række
anbefalinger til EU-kommissionen om redskaber til måling af diskrimina-
tion i EU.122

4. Oplysning om ligebehandling
En bæredygtig indsats for ligebehandling forudsætter en bred og velfor-
ankret samfundsmæssig opbakning til diskriminationsforbudet. På den
anden side forudsætter den også, at de individuelle ofre for diskrimination
og særligt udsatte grupper har et godt kendskab til deres rettigheder og
muligheder indenfor det danske retssystem.

Et sådant både bredt og smalt kendskab kan kun opnås gennem et effek-
tivt oplysningsarbejde, der involverer både informations- og uddannel-
sesindsatser, og som sikrer inddragelse af relevante aktører indenfor f.eks.
uddannelsessektoren, arbejdsmarkedet og civilsamfundet. Netop inddra-
gelsen af disse aktører er vigtig for at få afdækket hvilke behov, der eksi-
sterer, hvordan informationen bedst formidles, og hvordan målgrupperne
bedst kan nås. 

Som der i det følgende vil blive redegjort for, har instituttet skabt et solidt
fundament for at kunne varetage et sådant effektivt oplysningsarbejde og
dermed honorere sit mandat i instituttets etableringslov.123 Herunder har in-
stituttet tæt kontakt til relevante organisationer og netværk, både indenfor
arbejdsmarkedet og på de øvrige samfundsområder, ligesom instituttet har
iværksat en lang række ambitiøse oplysningsaktiviteter indenfor såvel
informations- som undervisningsområdet. Som det imidlertid også vil
fremgå af det følgende, er der også en række områder, hvor en styrkelse af
instituttets informations- og uddannelsesaktiviteter kan være et effektivt
middel i den fortsatte indsats mod diskrimination og fremme af lige-
behandling.

4.1. Information
Gennem flere års arbejde med fremme af ligebehandling i det danske sam-
fund har instituttet opnået et indgående kendskab til mange af de særlige
problematikker og forhold, der gør sig gældende indenfor området. Dette
kendskab styrkes samtidig af instituttets tætte kontakt til et bredt netværk
af virksomheder, relevante NGOer og erhvervsorganisationer, der alle på

122) Se rapporten Common Measures II, 2007 (under udgivelse).
123) Lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, §

2, stk. 2.
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ghver deres måde har givet og fortsat giver instituttet væsentlig indsigt i de
behov og muligheder, der findes i arbejdet med at oplyse om ligebehand-
ling inden for forskellige områder af samfundslivet.

Særligt indenfor virksomhedsområdet har instituttet gennem flere år ar-
bejdet aktivt med at fremme lige muligheder og mangfoldighed. Med hen-
blik på senere at pege på en række områder, hvor vigtige eksisterende ind-
satser bør fortsættes, samt hvor der findes nye muligheder for at styrke det
eksisterende informationsarbejde inden for området, vil disse erfaringer
blive beskrevet kort i det følgende.

Erfaringer med mangfoldighedsledelse
Instituttets mangfoldighedsprogram er en promoverende aktivitet målret-
tet offentlige og private danske virksomheder, der har som målsætning at
fremme mangfoldighed og sikre ligebehandling på det danske arbejds-
marked – uanset forskelle som køn, alder, etnisk oprindelse, seksuel orien-
tering, religion eller handicap. Programmet har siden 2003 været realiseret
med EU-støtte, og omfatter bl.a. uddelingen af virksomhedsprisen MIA-
PRISEN – for mangfoldighed i arbejdslivet, en webportal om mangfoldig-
hedsledelse, publikationer af bøger, virksomhedsværktøjer og informa-
tionsmaterialer og en række aktiviteter som f.eks. kurser, rådgivning og
konsulentbistand.

Informationsindsatserne i forbindelse med mangfoldighedsprogrammet
har ofte både en generel holdningsbearbejdende målsætning om at fremme
ligebehandling og mangfoldighed i det danske samfund, og samtidig en
mere specifik målsætning om at komme i dialog med danske arbejdsplad-
ser på dette område. Af samme grund er indsatserne også ofte rettet både
mod den brede offentlighed og mod mere specifikke målgrupper som f.eks.
human ressource chefer eller personalechefer på arbejdspladserne – og i an-
dre tilfælde minoritetsgrupper. Et eksempel herpå er tv-spottet “At gå i ét
med tapetet”, som instituttet producerede i 2006.124 Spottet sætter fokus på
friheden til og respekten for forskellighed og mangfoldighed som almin-
deligt krav og anskueliggør det i en konkret arbejdssituation. 

124) I spottet ser vi en kvinde, der kommer ind på sit kontor og sætter sig ned. I stedet for at
gå i gang med sit arbejde, går hun i gang med at kamuflere sig, indtil hun bogstavelig talt
“går i ét med tapetet”. Spottet illustrerer, hvordan mange vil gå langt for at blive accep-
teret, og hvordan mange føler, at der ikke er plads til mangfoldighed på arbejdspladsen
– og at de derfor ikke kan være dem, de er. Spottet kan ses på www.mangfoldighed.dk
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g Således er spottet på den ene side en aktivitet, der skal øge kendskabet til
regler indført i både Danmark og EU på ligebehandlingsområdet og moti-
vere modtageren til at læse mere. Og på den anden side skal spottet samti-
dig have en proaktiv funktion, og strække sig længere end til blot at oplyse
om minimumskravene; det skal – med udgangspunkt i den menneskeret-
lige værdiramme og i overensstemmelse med målsætningen om et inklu-
derende samfund – også tilskynde modtageren til selv at arbejde med at
fremme lige muligheder og mangfoldighed. Instituttet oplevede i løbet af
2006 en meget positiv respons på spottet fra flere målgrupper – herunder
ikke mindst fra virksomheder – og i mere håndgribelige vendinger med-
førte det også en mærkbart forøget aktivitet på instituttets mangfoldig-
hedsportal mangfoldighed.dk, der bl.a. indeholder tests til virksomheder
og medarbejdere, lovgivningstjek og beskrivelser af og referencer til dan-
ske og europæiske regler på området.

Erfaringer med best practice
’Best practice’ er en tilgang til informations- og oplysningsarbejde, der fo-
kuserer på indsamling, organisering og formidling af gode eksempler. Det
udgør et grundlæggende princip for meget af instituttets arbejde med
mangfoldighed og lige muligheder i arbejdslivet.

Som metode til praktisk læring er best practice almindelig kendt, og det
bruges således i mange sammenhænge i udviklingsprocesser. På mangfol-
dighedsområdet er der imidlertid endnu ikke mange erfaringer i Danmark
med, hvad det vil sige at arbejde med mangfoldighed i praksis, og dermed
repræsenterer best practice metoden en væsentlig ressource til fremme af
det konstruktive arbejde.

Instituttets måde at arbejde med best practice tilgangen på udspringer især
af arbejdet med virksomhedsprisen MIAPRISEN, der er instituttets årlige
pris til offentlige og private virksomheder, der gør noget særligt ud af lige
muligheder og mangfoldighed i arbejdslivet. Indstillingsprocessen til pri-
sen indebærer nemlig, at virksomhederne bl.a. beskriver deres konkrete
praksis i forhold til at fremme og lede mangfoldighed på arbejdspladsen. 
Senest har instituttet f.eks. udarbejdet best practice guiden “Inspirations-
katalog – om mangfoldighed i arbejdslivet” (december 2006), der samler og
videreformidler en række af de bedste eksempler fra tidligere indstillinger
til konkurrencen. Kataloget, der fortrinsvis retter sig mod ledere, persona-
lechefer og de mangfoldighedsansvarlige i virksomheden, giver på den
måde gennem praksiseksempler gode råd og forslag til konkrete initiativer
til at fremme mangfoldighed og lige muligheder.
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gKataloget er del af mangfoldighedsprogrammets indsamling og formidling
af best practice til danske offentlige og private virksomheder, og målet er
at formidle god praksis, så virksomheder lærer, hvordan det at arbejde med
mangfoldighed ser ud i praksis, kan sammenligne praksis i lignende
virksomheder og dermed hurtigere gå i gang med udvikling af egne stra-
tegier. Indsamling og formidling af best practice som metode låser ikke
virksomheder i en uforanderlig proces, men er nærmere en metode til
kontinuerlig praktisk læring og forbedring.

Som næste led i indsamling og formidling af best practice, er instituttet i
gang med at indarbejde best practice viden i en større mangfoldigheds-
værktøjskasse, der vil være tilgængeligt via websiden mangfoldighed.dk
og på instituttets øvrige hjemmesider.

Muligheder og målgrupper for informationsarbejdet
Der er i alt fire hovedmålgrupper, som informationsarbejdet i forhold til
diskriminationsforbudet og ligebehandlingskravet nu og fremover må for-
holde sig til – fire grupper der hver især stiller særlige krav og giver særlige
muligheder:

● Ofre for diskrimination
● Særligt relevante grupper med tilknytning/særlige kontakter til mulige

ofre for diskrimination
● Særlige sektorområder (f.eks. arbejdsmarkedet og uddannelsessek-

toren)
● Den brede offentlighed

Ofre for diskrimination vil altid have et umiddelbart behov for at få præcis
besked om, hvilke rettigheder og tilbud der findes for at kunne gøre noget
aktivt ved diskrimination. Der er i den sammenhæng tale om grupper, som
ikke er lette at nå med brede og uspecifikke informationskampagner, og
derfor må der udvikles målgruppespecifikke materialer og metoder. Dette
kræver, at man når ud med information både ad mere og mindre traditio-
nelle kanaler, herunder f.eks. opsøgende virksomhed.

Det vil ofte være kosteffektivt at målrette oplysningsinitiativer til særligt re-
levante målgrupper. Her kan man benytte sig af særligt velegnede medier,
formidlingsformer og diskurser, der kan give en større gennemslagskraft
end de brede kampagner til uspecifikke målgrupper. Det kan f.eks. ske gen-
nem medier på minoritetssprog eller gennem organisationer og foreninger,
som repræsenterer målgrupperne og fungerer som samlingssted.
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g For fremover at sikre ligebehandling af alle mennesker i alle områder af
samfundslivet vil det være nødvendigt at rette specifikke informations-
indsatser mod særlige afgrænsede sektorområder, hvor vi ved, at mange men-
nesker møder diskriminerende barrierer, f.eks. i sundhedsvæsenet eller i
uddannelsesinstitutionerne. Det vil i den forbindelse være nødvendigt
også at sikre fortsat opmærksomhed inden for arbejdsmarkedet, hvor der
i stigende grad er fokus på en rettighedsbaseret og ressourceorienteret til-
gang til lige muligheder og mangfoldighed – herunder vil det være oplagt
fortsat at udvikle og anvende best practice metoden, som allerede har vist sig
særdeles konstruktiv.

En målsætning om et inkluderende samfund kræver løbende holdnings-
bearbejdende kampagner, der retter sig mod hele eller store dele af den brede
offentlighed. Men brede oplysningskampagner er imidlertid et virkemiddel,
som skal doseres meget bevidst, hvis virkningen skal stå mål med indsat-
sen. Den brede offentlighed involveres bedst i særlige sammenhænge, dvs.
når der er vigtige nye budskaber, der har bred interesse og relevans. Og når
nye regler, institutioner og brede initiativer skal søsættes, vil det være nød-
vendigt at udvikle informationskampagner for at sikre et generelt kend-
skab til nyudviklinger inden for dette vigtige samfundsmæssige priori-
tetsområde.

Det er afgørende, at der fremover vil være mulighed for at fastholde den
positive opmærksomhed og det konstruktive fokus på ligebehandling, som
instituttets informationsarbejde inden for dette område indtil videre har
medført inden for alle disse målgrupper. Dels ved at fortsætte med
informationskampagner målrettet såvel arbejdsmarkedet og den brede
offentlighed som de særligt udsatte grupper, og dels ved at fortsætte og
styrke det samarbejde og de netværk, som instituttet allerede har etableret
med offentlige og private virksomheder, arbejdsmarkedets parter og civil-
samfundet. For at sikre at alle ofre for diskrimination kender til deres ret-
tigheder og muligheder, vil det endvidere fremover være relevant med
informationsindsatser målrettet andre områder af samfundslivet, f.eks. i
relation til sundhedsvæsenet og uddannelsesinstitutioner.

4.2. Uddannelse 
Uddannelse har erfaringsmæssigt stor gennemslagskraft når det gælder
oparbejdelse af viden, holdninger og handlekompetence inden for et givet
felt. På kort sigt giver uddannelse i fremme af ligebehandling og fore-
byggelse af diskrimination den enkelte elev eller kursusdeltager kompe-
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gtencer til i praksis at indarbejde ligebehandlingsprincippet og ligebehand-
lingslovgivning inden for eget arbejdsområde. På længere sigt er uddan-
nelse i fremme af ligebehandling og forebyggelse af diskrimination med til
at øge befolkningens såvel som offentlige og private virksomheders be-
vidsthed om fordelene ved et inkluderende og mangfoldigt samfund. Der-
ved er uddannelse en central ligebehandlingsfremmende foranstaltning,
og et afgørende redskab til at forebygge diskrimination. 

Behovet for uddannelse i ligebehandlingslovgivning og forbudet mod
diskrimination på tværs af diskriminationsårsager, er erkendt i EU’s lige-
behandlingsindsats. Bl.a. ved at Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer
medlemsstaterne til at gennemføre relevante uddannelses- og oplysnings-
initiativer. 

Instituttet har i forlængelse heraf det seneste år arbejdet målrettet med ud-
dannelse og træning i ligebehandling og forbudet mod diskrimination på
tværs af diskriminsationsårsager. Instituttets uddannelses- og undervis-
ningsaktiviteter er målrettet relevante målgrupper i både den formelle og
den uformelle undervisningssektor. Det er endvidere instittutets opfat-
telse, at behovet og efterspørgslen på kurser og skræddersyede uddan-
nelsesforløb i ligebehandling og ikke-diskrimination er stigende.

Instituttets indsats i forbindelse med uddannelse og undervisning i den
formelle uddannelsessektor er kendetegnet ved, at instituttet i samarbejde
med relevante aktører udvikler undervisningsmateriale, træner undervis-
ere og forestår undervisning. Instituttet samarbejder i den forbindelse
blandt andet med Guldbergs Skole og DPU, Statens Pædagogiske Forsøgs-
center og Politiskolen.  

I forhold til den uformelle uddannelsessektor, er det instituttets opfattelse,
at fokus bør rettes mod efteruddannelse og udvikling af konkrete redska-
ber og træningsmoduler med specifik hensyntagen til forskellige målgrup-
pers arbejdsområde og uddannelsesbaggrund. Instituttet udbyder således
en række specialkurser med henblik på at træne professionnelle faggrup-
per, der arbejder inden for samme felt. Instituttet har desuden erfaring med
tilrettelæggelse af skræddersyede kurser for private eller offentlige institu-
tioner der f.eks. ønsker viden om den rettighedsbaserede tilgang til lige-
behandling og forbudet mod diskrimination. Det kan f.eks. være i forhold
til kompetenceopbygning på ligebehandlingsområdet i forhold til ser-
vicering af medlemmer i en fagforening, eller en interesseorganisation der
arbejder med f.eks ligebehandling og personer med handicap. 
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g De vigtigste målgrupper inden for den formelle uddannelsessektor er:
● folkeskole og ungdomsuddannelser tilpasset trin og relevante fag
● læreruddannelse og pædagogiske professionsuddannelser
● sundhedsuddannelser
● arbejdsmarkedsuddannelser
● sociale uddannelser
● politiuddannelse

De vigtigste målgrupper inden for den uformelle uddannelsessektor er: 
● retsanvendere i stat og kommuner 
● advokater og dommere
● civilsamfundsorganisationer
● fagforeninger 
● journalister
● private og offentlige virksomheder 
● ofre for diskrimination og deres medlemsorganisationer

For instituttets samlede uddannelsesstrategi gælder, at civilsamfundsor-
ganisationer, der f.eks. repræsenterer ofre eller udsatte grupper, foreninger
og eventuelle uddannelsesinstitutioner og institutioner ofte er vigtige at
inddrage. De folkelige organisationer kan fungere både som partnere og
målgruppe i uddannelses- og oplysningsvirksomhed, fordi de har viden
om og tilknytning til udvalgte målgrupper. Fagbevægelsen er et godt
eksempel på folkelige organisationer, der både har erfaring med oplysning
og uddannelse, har kontakt med centrale målgrupper og kan være en spar-
ringspartner i udvikling af kursustilbud om ligebehandling og forbudet
mod diskrimination til egne medlemmer. 

Et af instituttets tætteste samarbejder i den formelle uddannelsesektor er
instituttets samarbejde med Politiskolen, der går tilbage til 1997. Institut-
tets pensumliste for den undervisning, som instituttet forestår på Politi-
skolen, indbefatter i dag undervisning i ligebehandlingsprincippet, had-
forbrydelser og forskelsbehandlingslovgivning.

Samarbejdet med Politiskolen er et godt eksempel på, hvorledes behovet
for yderligere undervisning i ligebehandling er opstået i medfør af ved-
tagelsen af den seneste lovgivning på området. Det har blandt andet be-
tydet, at Politiskolen har vist interesse for undervisning af deres elever, der
går ud over formelt kendskab til forskelsbehandlingslovgivning på om-
rådet. Det vil sige undervisning, der i højere grad appellerer til på den ene
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gside elevernes empati og forståelse for, hvad diskrimination er, og på den
anden side, undervisning der udfordrer elevernes egne fordomme. 

Instituttet har desuden lang erfaring med udarbejdelse af træningsmateri-
ale til undervisere, både i det internationale og nationale arbejde. Særlige
målgrupper i forbindelse med undervisning i medborgerskab og ligebe-
handling er skolelærere, men også udarbejdelse af undervisningsmateriale
i ligebehandling og menneskerettigheder til brug på social- og sundheds-
uddannelserne, har i mange år været et vigtigt prioritetsområde.

5. Instituttets forslag til udvidelse og styrkelse af sit mandat som ligebe-
handlingsorgan

5.1. Rådgivning og partsrepræsentation
Instituttets rådgivning til personer om menneskeretlige spørgsmål mv., va-
retages af National Afdeling. Denne rådgivning har hidtil ikke omfattet bi-
stand i form af partsrepræsentation eller egentlig juridisk bistand til ofre
for diskrimination. Instituttet rådgiver således generelt om eventuelle men-
neskeretlige spørgsmål og giver endvidere oplysninger om, hvor og hvor-
dan en klage eller lignende kan indgives. 

Denne begrænsning i opgaven med at yde bistand til ofre for forskelsbe-
handling på grund af race eller etnisk oprindelse skyldes, at det i forarbej-
derne til lov om etnisk ligebehandling er forudsat, at instituttet tilrette-
lægger varetagelsen af denne opgave med klagebehandling efter § 10, stk.
2 for øje, således, at der sikres en uafhængig og objektiv behandling af
klagesager i Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. 

I lyset heraf har instituttet vurderet, at en uafhængig og objektiv vare-
tagelse af behandlingen af klager efter lov om etnisk ligebehandling § 10,
stk. 2, ikke vil kunne sikres, hvis instituttet samtidig yder konkret juridisk
bistand til ofre for forskelsbehandling. Instituttet har dermed vurderet, at
det ikke er foreneligt at fremkomme med udtalelser i konkrete sager ved-
rørende forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse i regi
af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling og samtidig via instituttets
nationale afdeling at yde konkret bistand forud for sagens prøvelse i
komitéen. 

I forbindelse med oprettelse af Klagenævnet for Ligebehandling vil insti-
tuttets opgave med at behandle klager over etnisk diskrimination bort-
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g falde, og det vil derfor være påkrævet, at mandatet efter lov om etnisk li-
gebehandling § 10, stk. 1 opfyldes i sin fulde udstrækning. En udmøntning
af mandatet i en ordning, hvorefter der gives konkret rådgivning i sager
om diskrimination i form af retshjælp både i København og rundt om i lan-
det er derfor ønskelig.

Samtidig hermed vil det være hensigtsmæssigt at udvide mandatet til at bi-
stå ofre for diskrimination til de områder, der er omfattet af den materielle
lovgivning og af Ligebehandlingsnævnets mandat, dvs. alder, køn, hud-
farve, handicap, religion og tro samt seksuel orientering tillige med poli-
tisk anskuelse og national og social oprindelse.

5.2. Mægling og mediation
Som nævnt ovenfor vil det i visse konflikter være en fordel at søge at løse
disse via dialog. Dette gør sig især gældende i sager om forskelsbehand-
ling, hvor konflikter ofte kan bygge på uvidenhed og frygt.125 En rent straf-
orienteret ordning er således ikke vejen frem for forståelse og accept af
folks forskelligheder og lægger ikke grundlaget for et inkluderende sam-
fund. 

Det foreslås således, at der i forbindelse med oprettelsen af Klagenævnet
for Ligebehandling etableres en ordning ved Institut for Menneskerettig-
heder, hvor der opbygges en effektiv mæglingsmekanisme. 

En af mulighederne for at hjælpe både klager og indklagede, kan således
være mægling. Dermed søger man at hjælpe parterne til at komme til en
fælles og dermed holdbar løsning i stedet for straks at gå den traditionelle
konfliktløsningsvej, hvorefter man efterlader parterne uden stor mulighed
for at indgå i fremtidige relationer. Endvidere vil man med mægling undgå,
at frustrationer og dermed selve konflikten eskalerer gennem lang sagsbe-
handlingstid, idet man forholdsvis hurtigt vil søge at løse konflikten. Sam-
tidig er der mulighed for at overkomme en eventuel bevisproblematik, idet
der ved mægling ikke diskuteres beviser, men oplevelser. 

125) I Ligebehandlingsudvalgets kommissorium står i forbindelse med oprettelsen af et nati-
onalt klageorgan skrevet, at “Da det må antages, at mange konflikter vedrørende etnisk
forskelsbehandling ofte kan løses mere hensigtsmæssigt gennem uformelle konflikt-
løsningsmekanismer, såsom mægling, end gennem det traditionelle retssystem, kan det
indgå i udvalgets overvejelser, om det ny organ skal have adgang til at varetage sådanne
mæglingsopgaver.” Se betænkning 1422.
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gEn ordning, hvorefter man søger at løse konflikter om forskelsbehandling
via mægling, finder man ved the Australian Human Rights and Equal Op-
portunity Commission. Som beskrevet under kapitel 1.2 har den australske
kommission valgt mægling som første konfliktløsningsmetode.126

Instituttet foreslår, at den mæglingsmodel, der anvendes, er en praktisk og
let tilgængelig model. Det foreslås således, at instituttet udvikler en
mæglingsform, der er egnet til at håndtere diskriminationssager i et forum,
hvor instituttets egne mæglere gennemfører processen. En sådan model er
udviklet ved de canadiske menneskerettighedskommissioner og muliggør
integrering af hensynet til den offentlige eller samfundsmæssige interesse
i at bekæmpe diskrimination og fremme ligebehandling i en proces, som
tager afsæt i hensynet til og ønskerne hos de involverede parter.  

5.3. Partsrepræsentation
Udover det behov for udvidet adgang for instituttet til at rådgive i konkrete
sager, som er skitseret ovenfor under 5.1., er det instituttets vurdering, at
der fremover vil være en række fordele forbundet med at kunne repræ-
sentere klager eller indklagede i en sag, der er indbragt for Ligebehand-
lingsnævnet eller domstolene. 

Instituttet foreslår derfor, at der oprettes en ordning, hvorefter instituttet
og andre kan indgå som repræsentant for en part i en diskriminationssag
og dermed bidrage til, at sagsbehandlingen ved Ligebehandlingsnævnet
bliver bedre oplyst og kan gennemføres lettere og hurtigere.

5.4. Undersøgelser
Instituttet har i medfør af etableringslovens § 2, stk. 2, nr. 4 mandat til at
”indlede uafhængige undersøgelser og offentliggøre rapporter og frem-
sætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.” 

Dette mandat er, som beskrevet ovenfor under afsnit 3. bl.a. udmøntet i en
række udredninger samt i rapporter, der har som formål at udvikle red-
skabet til måling af diskrimination.

Der eksisterer fortsat et stort behov for nærmere at undersøge udbredelsen,
forekomsten af og årsagerne til diskrimination i en række sektorer, her-

126) Det fremgår af the Australian Human Rights and Equal Opportunity Commissions års-
rapport for 2005-2006, at 39 % af klagerne blev løst via mægling, se http://www.huma-
nrights.gov.au
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g under på arbejdsmarkedet, uddannelsessektoren, i sundhedssektoren og i
retsvæsenet samt på tværs af disse sektorer. 

For at bekæmpe diskrimination og fremme princippet om ligebehandling,
er det således nødvendigt både at se på forekomsten af konkrete diskrimi-
nationshændelser, på indirekte diskrimination, der følger af regler eller
praksis, der fremstår neutralt, men stiller en person ringere end sammen-
lignelige personer, samt de former for institutionel og strukturel diskrimi-
nation, der opstår på grund af bestemt adfærd, processer og rutiner. Det
bør i tilknytning hertil søges afklaret, hvordan forskellige situationer eller
forskellig behandling fører til en ringere stilling for den involverede per-
son, hvornår disse forhold er kausale og hvornår de kan anses som retfær-
diggjort på grund af en objektiv og rimelig begrundelse.  Sådanne under-
søgelser vil tillige kunne bidrage til at identificere barrierer, der forhindrer
ligebehandling eller virker diskriminerende. 

I tilknytning hertil vil det være af betydning for forståelsen af de forskel-
lige diskriminationsfænomener, at det undersøges og beskrives, hvordan
og hvorfor en hændelse opleves som diskriminerende. Der vil ligeledes
være behov for at undersøge multi-diskrimination som fænomen. 

Derudover er der behov for nærmere at identificere metoder til indsamling,
sammenstilling og analyse af data, med henblik på at afdække de forskel-
lige former for diskrimination og give et samlet billede af diskrimination
på specifikke samfundsområder og på tværs af disse. Dette kan for eksem-
pel ske gennem kombination af datasæt, der omfatter en flerhed af oplys-
ninger stammende fra statistisk materiale, kvantitative og kvalitative
undersøgelser m.v.

Instituttet anbefaler derfor, at der i de kommende år allokeres tilstrække-
lige ressourcer til både tematiske udredninger og undersøgelser, tillige
med forskningsindsatser og praktiske tiltag, der tilstræber at håndtere og
sammenstille tilgængelige oplysninger på individ- og gruppeniveau.
Sådanne indsatser vil bidrage væsentligt til at der udvikles ny indsigt og
forståelse for de processer, der udgør eller fører til diskrimination og bør
omfatte: 

● Tematiske udredninger om diskrimination på arbejdsmarkedet, i ud-
dannelsessektoren, i sundhedssektoren, i retsvæsenet og i politiet samt
undersøgelser af fænomenet multi-diskrimination;
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g● Analyser af barrierer for ligebehandling, herunder afdækning af eks-
klusionsmekanismer i folkeskolen, i praktikordninger og på arbejds-
markedet;  

● Iværksættelse af befolkningsundersøgelser af levevilkår og forskelle i
udkomme blandt minoritetsgrupper og andre grupper i befolkningen,
herunder f.eks. forskelle i udannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknyt-
ning og -deltagelse samt indkomst; 

● Undersøgelser af adfærd og praksis i forhold til de minoritetsgrupper,
der er relevante i forhold til diskriminationsgrundene;

● Udvikling af harmoniserede indikatorer til testning af oplevet diskri-
mination, der muliggør sammenlignelighed på tværs af forskningsun-
dersøgelser og dataindsamlinger;

● Udvikling af manualer for tilrettelæggelse og udførelse af såkaldt situ-
ation testing, hvor den interviewede person udgiver sig for at være hen-
holdsvis en person med tilhørsforhold til et af diskriminations-
områderne og tilhørsforhold til flertalsbefolkningen;

● Iværksættelse af kvalitative undersøgelser på alle diskriminationsom-
råder og udvikling af definitioner der kan muliggøre sammenligning på
tværs af diskriminationsområder eller sektorer.   

5.5. Information 
Som eksemplificeret i afsnit 4 har instituttet allerede en lang række aktivi-
teter og metoder i gang på forskellige områder og målrettet forskellige
relevante målgrupper med henblik på at opfylde instituttets forpligtelser i
forhold til etableringslovens § 2, stk. 2, nr. 3-5, hvori der står, at instituttet
skal afholde og fremme undervisning på alle niveauer inden for menne-
skerettighedsområdet, herunder ved folkeligt oplysningsarbejde, fremme
ligebehandling af alle uden forskelsbehandling på grund af race eller 
etnisk oprindelse samt forestå information om menneskerettighederne til
brug for frivillige organisationer, forskere, offentlige myndigheder og den
interesserede offentlighed.

Det er instituttets opfattelse, at de eksisterende indsatser og aktiviteter bør
videreføres i de kommende år for at sikre, at opmærksomheden omkring
anti-diskrimination og ligebehandling konsolideres i tiden fremover – her-
under især i forhold til indsatsen for at promovere en rettighedsbaseret og
ressourceorienteret tilgang til mangfoldighed og lige muligheder indenfor
det danske arbejdsmarked.
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g Imidlertid er der stadig – på både kort og lang sigt – en række forhold, der
nødvendiggør en yderligere styrkelse af indsatsen. Først og fremmest er
der på kort sigt brug for mere konkret og umiddelbar offentligt tilgænge-
lig information, der er målrettet ofre for diskrimination og særligt udsatte
og relevante målgrupper. For det andet vil der også på længere sigt opstå
større behov for en oplysningsindsats, der er i stand til at benytte forskel-
lige medier og metoder. Den hurtige udvikling indenfor kommunikations-
og informationsteknologi og de tilsvarende hurtige forandringer i bruger-
nes vaner, adfærd og behov på området stiller krav til fremtidens infor-
mationsarbejde – også indenfor ligebehandlingsområdet. Det vil fremover
være nødvendigt at styrke kommunikationsberedskabet hos Institut for
Menneskerettigheder, således at instituttet kan sikre en ajour, moderne,
professionel og effektiv informationsindsats.

Informations- og ressourcecenter
En styrkelse af instituttets mandat i forhold til etableringsloven kunne ske
ved ressourcemæssig styrkelse af instituttets kommunikationsberedskab
både indadtil og udadtil; konkret gennem opbyggelse og facilitering af et
informations- og ressourcecenter for ligebehandling. Hermed menes et
center hos instituttet, der systematisk indsamler og tilbyder materialer,
viden, kontakter og redskaber til såvel egne medarbejdere som til partnere,
interessenter og den interesserede offentlighed.

Elementer i et sådant informations- og ressourcecenter kunne være:
● Indsamling og videreformidling af ’best practice’ eksempler indenfor

forskellige sektorområder, både nationalt og internationalt;
● Opbygning og ajourføring af kontaktnetværk for specialister, organisa-

tioner og institutioner, der arbejder indenfor området nationalt og
international;

● Materiale- og dokumentsamlinger;
● IT-ressourcer med henblik på udvikling af nye kanaler til brug for in-

formation og undervisning;
● Dokumentationssystemer;
● Presseenhed med henblik på sikring af offentlig interesse for og op-

mærksomhed om diskriminationsforbudet, formidling af best practice
eksempler via dagspressen og elektroniske medier samt bistand med
pressekontakt til relevante forskere, produktion af pressemeddelelser,
opdatering af hjemmeside, mv.;

● Elektronisk og/eller fysisk nyhedsbrev om ligebehandling og mangfol-
dighed målrettet det danske arbejdsmarked og andre sektorer;
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g5.6. Uddannelse 
Efter etableringsloven § 2, stk. 2, nr. 3, har Institut for Menneskerettigheder
bl.a. til opgave ”at afholde og fremme undervisning på alle niveauer inden
for menneskerettighedsområdet, herunder ved folkeligt oplysningsar-
bejde”. Instituttet har som anført ovenfor under afsnit 4.2. varetaget denne
opgave ved at målrette uddannelse og undervisning forskellige niveauer i
både den formelle og den uformelle uddannelsessektor. 

Det er instituttets erfaring, at der er opstået et øget behov og efterspørgsel
fra private og offentlige institutioner på viden om og træning i ligebe-
handlingshensynet og dets implementering i praksis. Instituttet forventer
at oprettelsen af et nyt ligebehandlingsnævn vil øge det generelle fokus på
uddannelse i rettighedslovgivning og ligebehandling i Danmark. 

Instituttet har i forlængelse heraf anbefalinger til en række konkrete ind-
satsområder i forbindelse med en fremtidig varetagelse og styrkelse af
uddannelse og undervisning i ligebehandlingsprincippet og forbudet mod
diskrimination. De specifikke indsatsområder omfatter: efteruddannelse
målrettet både den formelle og uformelle uddannelsessektor; etablering af
en skoletjeneste; indarbejdelse af ligebehandling i eksisterende fagbestem-
melser og studieordninger; udvikling af undervisningsmateriale til den
formelle uddannelsessektor; træning af undervisere; og udvikling af
undervisningsmetode i ligebehandling. I det efterfølgende redegøres mere
specifikt for anbefalingerne på uddannelsesområdet. 

Efteruddannelse målrettet den formelle og uformelle uddannelsessektor
Det er instituttets opfattelse, at den omfattende opgave med at tilbyde
kurser i ligebehandlingsprincippet, ligebehandlingslovgivning og for-
budet mod diskrimination for diverse professionelle målgrupper i den
uformelle uddannelsessektor, fortsat bør varetages og styrkes. 

Derudover ligger der en omfattende opgave i forbindelse med efterud-
dannelse af målgrupper i den formelle uddannelsessektor, herunder per-
soner med kortere eller mellemlange uddannelse, der i deres praktiske
arbejde har kontakt til og servicerer borgere og i den sammehæng deltager
i opgaven med at sikre ligebehandlingsprincippet udmøntning. For
eksempel praktikrådgivere ved ungdomsuddannelserne, politiet og an-
satte i vagtbureauer, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale m.fl.

Et tilsvarende behov kan konstateres i forhold til fagforeninger, hvor
mange medlemmer, og  især tillidsrepræsentanter, i mange tilfælde oplever
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g at have brug for et mere indgående kendskab til ligebehandlingsprincippet
og forbudet mod diskrimination. 

En uddannelsesindsats i forhold til medlemmer i de kommunale integra-
tionsråd ville ligeledes være gavnlig, idet øget viden om og indsigt i lige-
behandlingslovgivning og forbudet mod diskrimination vil kunne bidrage
til den lokale indsats for fremme af ligebehandling.

Skoletjeneste
Instituttet har lang erfaring med undervisning af folkeskoleelever i børns
rettigheder og arbejder intenst med udvikling af undervisningsmateriale
til brug i folkeskolen i medborgerskab og det inkluderende samfund. In-
stituttet modtager desuden jævnligt henvendelser fra folkeskoleelever, der
har spørgsmål angående menneskerettigheder og tager imod besøg af
skoleklasser og erhvervspraktikanter. Instituttet anbefaler, at der i forlæn-
gelse af det eksisterende arbejde, etableres en skoletjenste der kan stå til
rådighed med undervisning i ligebehandlingsprincippet og synliggøre det
nye Klagenævn for Ligebehandling i folkeskolen.

Indarbejdelse af ligebehandling i eksisterende fagbestemmelser og studieordninger
ECRI anbefaler i sin seneste rapport om Danmark fra maj 2006, at under-
visning i menneskerettigheder generelt, og mere specifikt undervisning i
racisme, racediskrimination og mangfoldighed, indarbejdes i fagbestem-
melserne for folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. I forlængelse heraf
er det af væsentlig betydning for instituttets indsats i forhold til den
formelle uddannelsessektor, at undervisning i ligebehandlingsprincippet
og forbudet mod diskrimination indarbejdes i såvel de almene børne- og
ungdomsuddannelser, som i voksenuddannelser og professionsuddan-
nelser. Heri ligger nogle omfattende opgaver, der skal tages op og udvikles
specifikt til hvert niveau i uddannelsessystemet og samtidig arbejdes ind i
eksisterende fagbestemmelser og studieordninger.

Træning af underviser
Træning af undervisere er en forudsætning for at gennemføre undervisning
i ligebehandlingsprincippet og diskriminationsforbudet. Der vil derfor
være behov for, at der udarbejdes egnet undervisningsmateriale og efter-
uddannelsesprogrammer til undervisere på alle niveauer. Instituttet har
lang erfaring med udarbejdelse af træningsmateriale til undervisere, både
i det internationale og nationale arbejde, og vil kunne trække på denne
erfaring ved udvikling af kurser til undervisere i den formelle uddannel-
sessektor. 
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Det er instituttets opfattelse, at der i forbindelse med en effektiv indsats på
uddannelses- og undervisningsområdet er behov for udvikling og anven-
delse af participatoriske og anerkendende undervisningsmetoder. I forhold
til en række målgrupper som f.eks. skolelærer, politi eller social- og sund-
hedsassistenter, er det afgørende, at undervisningen går udover indholdet
af lovgivningen på området, og tillige fokuserer på empati, oplevet diskri-
mination og egne fordomme. Det kan således i forbindelse med undervis-
ning af særlige målgrupper være afgørende, at undervisning i ligebehand-
ling og forbudet mod diskrimination stimulerer til refleksion og får elever
og kursister til at forstå flere aspekter end det lovgivningsmæssige ved
ligebehandlingsprincippet og forbudet mod diskrimination, herunder de
menneskelige reaktioner og konsekvenser, der følger med en diskrimina-
tionshændelse.

Instituttet anbefaler derfor, at instituttets uddannelsesmandat i forbindelse
med oprettelsen af Klagenævnet for Ligebehandling styrkes, således at ind-
satsen effektivt orienteres mod både den formelle og uformelle uddan-
nelsessektor. Derved vil man sikre en systematisk efteruddannelse af rele-
vante målgrupper og sikre, at ligebehandlingsprincippet og viden om for-
budet mod diskrimination på tværs af diskriminationsårsager, målrettes de
relevante niveaer i uddannelsessystemet og arbejdes ind i eksisterende
fagbestemmelser og studieordninger.

6. Instituttets anbefalinger 

Instituttet anbefaler at:        

● instituttets mandat til at bistå ofre for diskrimination udvides til at om-
fatte alle diskriminationsgrunde 

● der etableres mediatorordning ved instituttet, som kan bidrage til kon-
fliktløsning 

● der etableres en ordning, hvorefter instituttet og andre kan repræsen-
tere eller bistå parter i forbindelse med klager over diskrimination, der
indbringes for Ligebehandlingsnævnet og domstolene

● der sikres lokal rådgivning i diskriminationssager gennem samarbejde
mellem instituttet og eksisterende rådgivningstilbud og NGOer 
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mønstre og karakter gennem forskning, udredning og undersøgelser
styrkes og udbygges 

● at samarbejdet mellem instituttet, forskningsinstitutioner, analysefora
og statistiske institutioner udbygges i tværfaglige undersøgelses- og
metodeudviklingsprojekter

● at der iværksættes mere folkeoplysning om diskriminationsforbudet og
kravet om ligebehandling, bl.a. gennem et udvidet informations- og res-
sourcecenter ved instituttet 

● at indsatsen for et ikke-diskriminerende arbejdsmarked med mangfol-
dige og inkluderende arbejdspladser, samt en fortsat proaktiv indsats
for rettighedsbaseret mangfoldighedsledelse, sikres

● at der sikres undervisning om diskrimination og ligebehandling på alle
niveauer både den formelle uddannelsessektor og den uformelle ud-
dannelsessektor  

● at der oprettes en skoletjeneste ved instituttet, der kan forestå under-
visning af folkeskoleelever i ligebehandling og udvikle undervisnings-
materiale

● at undervisning i ligebehandling indarbejdes i fagbestemmelser og stu-
dieordninger

● at der udvikles særlige kurser til personer, der underviser andre i lige-
behandlingsprincippet 
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Notat
vedrørende udkast til

forslag til lov om 
Klagenævnet for Ligebehandling

1. Baggrund
Instituttet er ved Beskæftigelsesministeriets mail af den 15. januar 2007 ble-
vet anmodet om at fremkomme med bemærkninger til forslag til lov om
Klagenævnet for Ligebehandling.

Med forslaget forslås oprettelse af et samlet klagenævn for ligebehandling,
men ingen udvidelse eller ændring af den eksisterende materielle beskyt-
telse mod forskelsbehandling. 

Da det menneskeretlige diskriminationsforbud har generel karakter og
dermed betydning for alle samfundsområder, finder instituttet anledning
til at knytte bemærkninger til det materielle lovgrundlag i tilknytning til
lovforslagets bestemmelser om det foreslåede klageorgans beføjelser.

2. Vurderingsgrundlag 
Instituttets bemærkninger til lovforslaget bygger på menneskeretlig og eu-
retlig regulering, herunder såvel retligt bindende som vejledende doku-
menter. Bemærkningerne tilstræber dog alene at vurdere, om oprettelsen
af Ligebehandlingsnævnet og det mandat, det planlægges tillagt, følger de
standarder for uafhængige og effektive retsmidler, som er udviklet og
anbefalet i regi af Europarådet og EU. Der tages herved afsæt i, at mang-
lende overholdelse af de anførte standarder og anbefalinger ikke kan føre
til krænkelse af retlige forpligtelser. 

Der er derfor i hovedsagen tale om menneskerettighedspolitiske vurderin-
ger af, hvordan Ligebehandlingsnævnet ved sin oprettelse og funktion ud-
formes på en måde, der bedst muligt bidrager  til den effektive beskyttelse
mod diskrimination.

Da der er en naturlig sammenhæng mellem klagenævnets beføjelser og det
materielle lovgrundlag, inden for hvilket klageorganet skal virke, inddra-
ges desuden de menneskeretlige diskriminationsforbud, således som de er
udtrykt i den Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs Menne-
skerettighedskonventioner, i EU-charteret om fundamentale rettigheder, i
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g Amsterdamtraktaten og i EU’s ligebehandlings- og ligestillingsdirektiver
som vurderingsgrundlag. 

I det følgende redegøres indledningsvis for det menneskeretlige diskrimi-
nationsforbud og princippet om ligebehandling (afsnit 2.1.). Derefter føl-
ger en gennemgang af de standarder og anbefalinger, der angår effektive
retsmidler og specialserede ligebehandlingsorganer. (afsnit 2.2.)       

2.1. Diskriminationsforbudet og ligebehandlingsprincippet
Det diskriminationsforbud, der gælder efter menneskeretten, og som er in-
deholdt i FN’s Konvention om civile og politiske rettigheder (1966) i art. 26
er generelt og retter sig derfor mod alle samfundsområder. Det samme gæl-
der for FN’s Børnekonvention (1989) i art. 2, stk. 2, FN’s Konvention om be-
kæmpelse af alle former for racediskrimination (1965), FN’s Konvention
om bekæmpelse af alle former for diskrimination af kvinder (1979), og FN’s
konvention om migrantarbejdere og deres familier (1990 – ej ratificeret af
Danmark) i art. 6. I den seneste FN’s konvention om rettigheder for perso-
ner med handicap, som åbnes for ratifikation i marts 2007, er indføjet et for-
bud mod diskrimination på grund af handicap i art. 5, som ligeledes er selv-
stændigt og kan påberåbes i forhold til alle områder af dansk ret.  

Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 14 indeholder et
diskriminationsforbud, der har betydning i forhold til udøvelsen af de ret-
tigheder, der er omfattet af konventionen, og vil dermed også kunne have
betydning på alle områder, herunder såvel inden for som uden for ar-
bejdsmarkedet. Tillægsprotokol nr. 12 udvider forbuddet til at gælde uaf-
hængigt af konventionens specifikke rettigheder (ej ratificeret af Danmark).

Amsterdam-traktaten (1997) indeholder i art. 13 et ikke-diskriminations-
princip, der er udformet som udtrykkeligt omfattende både køn, race eller
etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering.
Som politisk målsætning og forpligtelse er princippet yderligere understre-
get i EU’s charter om grundlæggende rettigheder (2000), art. 21. Der arbej-
des i begge disse dokumenter med et generelt forbud mod diskrimination,
som knytter sig til implementeringen af al EU-regulering i medlemsstaterne.

For at udmønte dele af Amsterdam-traktaten og Charterets ikke-diskrimi-
nationsprincip i retligt bindende regulering, vedtog Rådet i 2000 to direk-
tiver: beskæftigelsesdirektivet om ligebehandling med hensyn til beskæf-
tigelse og erhverv (78/EF af 27. november 2000) og ligebehandlingsdirek-
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gtivet af alle uanset race eller etnisk oprindelse (43/EF af 29. juni 2000). Disse
direktiver pålægger EU-medlemsstaterne at gennemføre lovgivning, der
effektivt sikrer borgerne mod direkte og indirekte forskelsbehandling samt
chikane både i den offentlige og den private sektor. Ligebehandlingsdirek-
tivet gælder både inden for arbejdsmarkedet og inden for områderne social
beskyttelse, sociale goder, uddannelse samt adgang til varer og tjeneste-
ydelser, herunder bolig.

Den form for diskrimination, der er omfattet af disse forbud, dækker i hvert
fald direkte diskrimination. Den EU-retlige regulering dækker udtrykke-
ligt både direkte og indirekte diskrimination, samt chikane. Den indirekte
diskrimination dækker her over diskriminationsfænomer som institutionel
og strukturel diskrimination, hvor diskriminationen opstår som konsekens
af adfærd betinget af praksisser, rutiner, strukurer m.v.. Omfattet er tillige
multi-diskrimiantion, hvor diskriminationen kan henføres til to eller flere
diskriminationsgrunde. Dobbeltdiskrimination af kvinder på grund af
manglende kønsligestilling er såldes udtrykkeligt nævnt som omfattet af
forpligtelsen i ligebehandlingsdirektvet til at gennemføre ligebehandlings-
princippet.       

2.2. Effektive retsmidler
Menneskeretrighedskonventionerne opstiller ikke et almindeligt krav til
udformningen af organer, der modtager klager og træffer afgørelse i sager
om borgernes menneskerettigheder, herunder sager om diskrimination. I
relation til prøvelsen af sager, der angår nydelsen og udøvelsen af rettig-
heder omfattet af den europæiske menneskerettighedskonvention er det imid-
lertid et krav, at det retsmiddel, der stilles til rådigehd for borgerne, er
effektivt. Art. 13 fastslår såldes, at 

”Enhver, der krænkes i de ved denne Konvention anerkendte rettighe-
der og friheder, skal havee adgang til effektiv oprejsning for en national
myndighed, uanset om krænkelsen er begået af personer, der handler
på embeds vegne.” 

Af den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis fremgår, at kra-
vet om effektive retsmidler, indebærer, at et administrativt organ, der fun-
gerer som prøvelsesinstans, skal være tilstrækkeligt uafhængigt, for at
kunne yde beskyttelse mod misbrug fra myndighedernes side, jfr. sagen
Khan mod UK af 12. maj 2000, pr. 44-47. Selve prøvelsen skal omfatte både
sagens retlige og faktiske omstændigheder, jfr. Sagen Soering mod UK af 7.
juli 1989, pr. 121.
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g Uafhængighedskravet ses ikke at være omsat til principper for udpegning
af medlemmer til  administrative organer og disses funktionsperiode. I for-
hold til dommeres uafhængighed, er det dog fastlagt ved domstolens
praksis i relation til art. 6 om retten til en retfærdig rettergang, at uafhæn-
gighedskravet ikke er til hinder for, at dommerudpegning sker ved en mi-
nister. Afgørende er, en dommer fungerer i sin personlige egenskab og ikke
er underlagt instruktionsbeføjelse i forbindelse med udøvelsen af hvervet
som dommer, jfr. Sagen Sramek mod Østrig af 22. oktober 1984. Ved vurde-
ringen af en dommers uafhængighed lægges derudover vægt på domme-
rens funktionsperiode, herunder om der er en nedre grænse periodens
længde og om der består beskyttelse mod afskedigelse i funktionsperioden.
Den sidstnævnte beskyttelse skal ikke nødvendigvis være formel, men kan
opnås ved, at afskedigelse i praksis ikke udgør en reel trussel, der kan
påvirke dommerens uafhængighed, jfr. sagen Campbell og Fell mod UK af 28.
juni 1984, pr. 80.

Det er instituttets opfattelse, at de standarder for uafhængighed, der er ud-
viklet i relation til art. 13 i den Europæiske Menneskerettighedskonvention
ikke i alle tilfælde er relevante for vurderingen af det foreslåede Lige-
behandlingsnævn. Da det imidlertid ikke kan udelukkes, at en række af de
sager, der vil blive indgivet til klageorganet vil vedrøre forhold, der tillige
er omfattet af diskriminationsbeskyttelsen i konventionen, jfr. ovenfor, er
det hensigtsmæssigt at inddrage de forpligtelser, der flyder af konventio-
nen i relation til effektive retsmidler, i vurderingen af Ligebehandlings-
nævnet. 

I vurderingsgrundlaget, har instituttet derudover fundet det relevant at
inddrage det sæt af principper, som er udformet og vedtaget i regi af
Europarådets kommission mod racisme og intolerance (ECRI). ECRI’s
anbefaling nr. 2 om anti-diskriminationsorganer (General Policy Recomman-
dation No. 2: Specialised bodies to combat racism, xenophobia, antisemi-
tism and intolerance at a national level, 1997). Denne anbefaling opstiller
retningslinier for udformningen af organer, der arbejder med ikke-diskri-
mination og ligebehandling, herunder om udpegning af medlemmer, funk-
tion og mandat.   

Instituttet tager ved sin vurdering af det fremlagte forslag om oprettelse af
et ligebehandlingsnævn endvidere afsæt i de standarder, der er udviklet i
FN-regi for uafhængige nationale menneskerettigheds-institutioner. Disse
standarder er indeholdt i de såkaldte FN Paris Principper (Principles rela-
ting to the Status and Functioning of National Institutions for Protection
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gand Promotion of Human Rights, 1993). De nationale menneskerettig-
hedsinstitutioner løfter i mange lande opgaven med at modtage og
behandle klagesager om diskrimination.

Instituttets bemærkninger skal derudover ses i lyset af de erfaringer, som
er opbygget i tilknytning til de opgaver, der er udført under lov om etnisk
ligebehandling, § 10, stk. 2-4, hvorefter Instituttets Klagekomité for Etnisk
Ligebehandling har behandlet klager over forskelsbehandling på grund af
race og etnisk oprindelse.

Instituttet har derudover gennem samarbejde i netværk bestående af speci-
aliserede ligebehandlingsorganer i EU,127 antidiskriminationsorganer i de
nordiske lande128 og nationale menneskerettighedsinstitutioner rundt om i
verden opnået indsigt i, hvordan behandlingen af klager over diskrimina-
tion og menneskerettigheder håndteres og hvilke erfaringer, der er opnået
i disse institutioner. 

Endvidere har instituttet i forbindelse med arbejdet med afdækning af be-
hovet for beskyttelse mod diskrimination i Udredning nr. 2/2005 om Lige-
behandling – Status og Fremtidsperspektiver samt Udredning nr. 5/2007
om Effektiv beskyttelse mod diskrimination – retlige og faktiske tiltag
(under udgivelse), opnået indsigt i de interesser i og behov for administra-
tiv klageadgang, der eksisterer på de forskellige diskriminationsområder
og formuleres af interesseorganisationerne.  

3. Instituttets bemærkninger til forslaget 

3.1. Generelle bemærkninger
Instituttet anser forslaget om oprettelse af et fælles ligebehandlingskla-
georgan som et væsentligt og positivt tiltag, idet et fælles klageorgan vil
kunne udgøre et hurtigt og effektivt middel til at behandle konkrete sager
om diskrimination både inden for arbejdsmarkedet og i en række andre
sektorer, herunder social- og sundhedsområdet, uddannelsessektoren, bo-
ligsektoren, samt området for vare- og tjenesteydelser. 

127) Sådanne organer er oprettet i medfør af art. 13 i ligebehandlingsdirektivet og er samlet i
et netværk, Equinet, der udveksler oplysninger om såvel retlige som faktiske tiltag.

128) Likestillings-og diskrimineringsombudet i Norge, Diskriminationsombudene i Sverige,
og Minoritetsombudsmanden i Finland mødes jævnligt for at diskutere diskriminati-
onsretlige spørgsmål og ligebehandlingsfremmende aktiviteter. 
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g Derudover vil et klageorgan introducere en administrativ klagemulighed i
sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet for ældre og homosek-
suelle, personer med funktionsnedsættelser samt personer, der oplever for-
skelsbehandling på grund af religion eller tro, social eller national oprin-
delse eller politisk anskuelse. Ingen af disse grupper har i dag mulighed for
at benytte en administrativ klageadgang, men er henvist til det arbejdsret-
lige system eller de almindelige domstole.

Forslaget er dermed et fint bidrag til den menneskeretlige forpligtelse til at
sørge for, at borgerne har adgang til effektive retsmidler, hvorigennem de
kan søge oprejsning for krænkelser af deres menneskerettigheder, herun-
der af diskriminationsforbudet. 

3.2. Konkrete bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser.

3.2.1. § 1, stk. 2-5 om beføjelser
Det følger af bestemmelserne i forslagets § 1, stk. 2-5, at det foreslåede
Ligebehandlingsnævn vil kunne behandle klager uden for arbejdsmarkedet
på baggrund af køn, race eller etnisk oprindelse og inden for arbejdsmarke-
det på baggrund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse,
seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprin-
delse.

Modsat i dag, bliver der efter forslaget skabt adgang til administrativt at få
behandlet en klage over forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet på
grund af alle de grunde, der er omfattet af lov om forbud mod forskelsbe-
handling på arbejdsmarkedet, det vil sige religion, tro, politisk anskuelse, sek-
suel orientering, alder, handicap og social oprindelse. Som det er i dag, kan der
kun klages administrativt over diskrimination på grund af køn, race og et-
nisk oprindelse.

Uden for arbejdsmarkedet er kvinder og mænd beskyttet mod kønsdiskrimi-
nation, ligesom alle personer er beskyttet mod diskrimination på grund af
race og etnisk oprindelse. Personer, der tilhører disse grupper, er således
beskyttet af diskriminationsforbuddet både inden for og uden for arbejds-
markedet og har mulighed for at klage administrativt, hvis de oplever
forskelsbehandling i forhold til tildeling af social- og sundhedsydelser, ad-
gang til uddannelse, boligsektoren samt vare- og tjenesteydelser. 

Personer, der oplever forskelsbehandling på grund af alder, handicap, re-
ligion eller tro og seksuel orientering på disse områder er derimod ikke be-
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gskyttet af det lovfstede diskriminationsforbud uden for arbejdsmarkedet,
og vil følgelig ikke have adgang til at indbringe en sag for domstolene 
eller til Ligebehandlingsnævnet på samme måde som personer, der ople-
ver kønsmæssig og etnisk forskelsbehandling.

Opnåelse af lige klageadgang for alle fordrer derfor ændringer i den eksi-
sterende lovgivning eller vedtagelse af et generelt forbud mod diskrimi-
nation i alle sektorer og omfattende de nævnte diskriminationsgrunde. Så
længe diskrimination på grund af alder, handicap, religion eller tro, sek-
suel orientering, social oprindelse og politisk anskuelse udelukkende er
forbudt inden for arbejdsmarkedet, vil der herske en hierarkisering af
diskriminationsbeskyttelsen, som signalerer, at diskrimination af disse
grunde er mindre alvorlig end diskrimination på grund af køn, race og
etnisk oprindelse. 

Det er på denne baggrund instituttets opfattelse, at det foreslåede Ligebehand-
lingsnævn bør tildeles beføjelser til at behandle klager over de former for diskrimi-
nation, der er nævnt i lovforslagets stk. 2, på alle samfundsområder – og ikke kun
på de områder, der er nævnt i stk. 3-5.

Egen drift sager
Lovforslaget indeholder ikke adgang for Ligebehandlingsnævnet til at
iværksætte egen drift sager og det er udtrykkeligt anført i bemærkningerne
til forslaget, at klagenævnet ikke er tænkt tillagt en sådan beføjelse.

Iværksættelse af sager af egen drift er efter instituttets opfattelse et nød-
vendigt redskab for et fælles klageorgan til at gøre opmærksom på diskri-
minerende handlinger, adfærd eller praksis, der til tider bliver overset, eller
når den udsatte ikke formår at rejse en klagesag på grund af fx manglende
psykiske ressourcer eller indgivelse af en klage opleves som en opfordring
eller anledning til en direkte interessekonflikt. Egen drift sager kan således
medvirke til at kaste lys over indirekte, strukturel eller institutionel diskri-
mination og vil give Ligebehandlingsnævnet mulighed for at foretage en
aktiv overvågning af, om forbuddet mod diskrimination bliver overholdt.
Det kan fx være på områder eller i sektorer, som nævnet er blevet
opmærksom på gennem de individuelle klager.

Ligebehandlingsnævnet bør ligeledes udstyres med mandat til at kunne
håndtere sager om multi-diskrimination, hvor diskriminationen retter sig
mod en person på grund af en flerhed af dennes egenskaber, evner eller
baggrund, fx køn, religion og handicap i forening. Ligebehandlingsnævnet
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g må derfor af egen drift kunne inddrage yderligere diskriminationsformer
i sagen, hvis de afdækkes under oplysning af diskriminationshændelsen,
selvom de ikke er påberåbt af klager.  

Det er instituttet opfattelse, at Ligebehandlingsnævnet bedst medvirker til at sikre
effektiv beskyttelsen mod diskrimination, hvis det tillægges beføjelse til at iværk-
sætte sager af egen drift. 

Det bør samtidig overvejes specifikt at nævne multi-diskrimination som omfattet
af Ligebehandlingsnævnets beføjelser, således at nævnet selv kan inddrage de
diskriminationsgrunde, som måtte være relevante i en konkret sag. 

Henstillinger og anbefalinger
Det fremlagte forslag åbner ikke for, at Ligebehandlingsnævnet skal kunne
give henstillinger eller anbefalinger til indklagede. 

Det er instituttets erfaring, at et vigtigt redskab til at understrege alvoren
af en overtrædelse af diskriminationsforbuddet over for indklagede er ge-
nerelle henstillinger og anbefalinger. Henstillinger vil fx være egnede i
situationer, hvor det af bevismæssige årsager ikke har været muligt at
fastslå, om der er sket overtrædelse af forbuddet mod diskrimination, men
hvor sagen på grund af sin karakter må antages at kunne få betydning for
forståelsen af ligebehandlingslovgivning. 

Anvendelse af generelle henstillinger og anbefalinger kan også være gavn-
lig i sager, som har en sådan karakter, at en generel henstilling om de kon-
krete forhold i sagen vil kunne være af betydning for fremtidige sager.
Dette gælder særligt i sager om indirekte, institutionel og strukturel di-
skrimination.

Instituttet skal i den forbindelse henvise til, at Klagekomitéen for Etnisk
Ligebehandling i flere sager er fremkommet med generelle anbefalinger,
herunder blandt andet i komitéens afgørelse af 20. juni 2006, hvor komitéen
i forbindelse med komitéens udtalelse om en kommunes praksis ved til-
deling af hjemmehjælp i forbindelse med ønsker fra borgere om at skifte til
en hjemmehjælp med en bestemt etnisk oprindelse fremkom med flere an-
befalinger til, hvordan man fremover kunne forebygge at overtræde for-
buddet om forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse. Et
andet eksempel er komitéens afgørelse af 5. december 2005, hvor komitéen
i en sag om en kommunes ordning, hvorefter tosprogede børn med behov
for udvikling af danskkundskaber blev fordelt således, at andelen af disse
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gbørn i de enkelte daginstitutioner højst udgjorde 30 % ligeledes fremkom
med generelle anbefalinger.129

Adgang til at udstikke anbefalinger til indklagede om midler til undgåelse
af tilsvarende sager fremover vil efter instituttets opfattelse have stor be-
tydning for opnåelse af effektiv beskyttelse mod diskrimination.

Instituttet opfordrer til, at Ligebehandlingsnævnet udstyres med beføjelser til at
komme med henstillinger og anbefalinger til indklagede.

3.2.2. § 1, stk. 6 om tilkendelse af godtgørelse
Efter den forslåede bestemmelse i § 1, stk. 6, skal Ligebehandlingsnævnet
kunne tilkende godtgørelse i det omfang, det følger af lovgivningen på
ligebehandlingsområdet. 

En ensartet behandling af alle diskriminationsgrunde kan støttes på de
menneskeretlige diskriminationsforbud, jfr. bemærkningerne til § 1, stk. 2-
5 og bør efter instituttets opfattelse føre til, at godtgørelse kan tilkendes i
alle tilfælde af diskrimination i en form, der er nævnt i dansk lovgivning,
og på alle samfundsområder.

Instituttet er derfor af den opfattelse, at adgangen til at tilkende godtgørelse bør
udvides i de eksisterende materielle lovgrundlag, for dermed at sikre, at klager kan
indgives og godtgørelse tilkendes i tilfælde af diskrimination på grund af køn, race,
hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap
eller national, social eller etnisk oprindelse.

3.2.3. § 2, stk. 2 og stk. 3 sammensætning  
Klagenævnet foreslås sammensat af et formandskab og 9 øvrige medlem-
mer. Forslaget udstyrer således klagenævnet med et formandskab, der
består af en formand og 2 næstformænd, der udpeges af beskæftigelses-
ministeren efter samråd med integrationsministeren og ligestillings-mini-
steren. Såvel formand som næstformænd skal være dommere

De øvrige medlemmer foreslås udpeget af beskæftigelsesministeren, heraf
3 efter indstilling fra integrationsministeren og 3 efter indstilling fra lige-
stillingsministeren. Alle medlemmer skal have bestået juridisk kandi-
dateksamen og have særligt kendskab til lovgivning angående forskelsbe-

129) Egen drift sagerne er beskrevet på www.klagekomité.dk
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g handling og ligebehandling på grund af køn, race og etnisk oprindelse, for-
skelsbehandling på arbejdsmarkedet og kendskab til forholdene på
arbejdsmarkedet. 

Udpegning af medlemmer
Det er et grundlæggende krav i såvel Paris Principperne som ECRI-anbe-
faling nr. 2, at ikke-diskriminationsorganer skal være uafhængige og at
dette uafhængighedskrav er reflekteret i de udpegningsprocedurer, der
fastsætte i forhold til medlemmerne af sådanne organer, jfr. herved PP
Composition and Guarantees of independece and pluralism, pkt. 1 og
ECRI/2, chapter D, principle 4. Det følger heraf, at udpegningsprocedurer
og – periode skal være fastlagt, evt. i lovgivning, og at det skal sikres, at der
eksisterer mekanismer, der kan forhindre misbrug eller magtfordrejning,
instruktion eller anden påvirkning af organets medlemmer fra folketing,
regering eller udøvende myndigheders side. Et tilsvarende krav kan støt-
tes på EMRK art. 13. 

En ordning som den foreslåede, hvorefter udpegning af medlemmer af
nævn og råd med den opgave at træffe endelig administrativ afgørelse i
sager, der angår borgernes rettigheder, sker ved ministre, er næppe i sig
selv i strid med uafhængighedskravet. 

Derimod må det efter instituttets opfattelse sikres, at uafhængigheden er
sikret via  såvel udpegningsprocedure som fastlæggelse af medlemmernes
funktionsperiode. Det bør således sikres, at medlemmerne ikke under
funktionsperioden er undergivet instruktionsbeføjelser fra den udpegende
minister, men alene agerer i deres personlige kapacitet.

Udpegningsperioden er i det foreliggende forslag fastsat i lovforslagets §
2, stk. 4 til tre år. Instituttet forstår dette således, at den 3-årige periode ikke
forkortes og eller på anden måde begrænses af den udpegende minister.
Det må dog - i hvert fald i praksis - sikres, at det alene er det enkelte med-
lem, der kan tage skridt til at afkorte sin funktionsperiode. 

Instituttet finder anledning til at bemærke, at medlemmernes uafhængighed kan
styrkes ved at det i loven fastslås, at udpegningsperioden alene kan afkortes af med-
lemmet selv. Tilsvarende vil det have en positiv effekt på uafhængigheden, at det i
loven slås fast, at den udpegende minister og de indstillende ministre ikke kan
udøve instruktion i forhold Ligebehandlingsnævnets afgørelser og øvrige aktivite-
ter. 
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gLigebehandlingsnævnets forretningsorden 
Bestemmelsen i § 2, stk. 6, der giver beskæftigelsesministeren bemyndi-
gelse til at fastsætte en forretningsorden for nævnet efter forhandling med
integrationsministeren og ligestillingsministeren.  

I lyset af uafhængighedskravet, jfr. ovenfor, er det problematisk, at Lige-
behandlingsnævnets tilrettelæggelse af procedurer, sagsbehandling m.v.
foretages af ministeren. Det må følge af et krav om nævnets uafhængighed,
at det er nævnet selv, der træffer afgørelse om, hvordan de beføjelser, som
nævnet er tildelt ved lov, skal udmøntes i praktisk retningslinier. 

Instituttet bemærker, at det er bedst stemmede med kravet om uafhængighed, at det
er Ligebehandlingsnævnet selv, der fastsætter sin forretningsorden. 

Formandskabets faglige baggrund
Efter forslagets § 2, stk. 2, 2. pkt. skal formandskabet bestå af dommere.

Diskriminationsretten er som retsområde forholdsvist nyt i Danmark og
samtidig karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet. Denne hidrører
dels fra retlige forhold, omfattende ikke-diskriminationsprincipper med
forankring i international og EU-ret, og i en tradition, der i mange tilfælde
adskiller fra en traditionel dansk retstænkning; dels fra faktiske forhold,
idet diskrimination som fænomen ikke blot optræder i sin direkte form,
men også i en indirekte, institutionel, strukturel, eller kumulativ form, der
tillige i en konkret situation kan have karakter af multi-diskrimination.

Dertil kommer, at det kræver særlig erfaring at iværksætte og gennemfører
egen-drift sager, og at denne type erfaring ikke oparbejdes og udvikles i et
dommerembede. 

Det er derfor efter instituttets opfattelse ikke givet, at danske dommere er
mere kompetente til at håndtere diskriminationssager end andre jurister
med høj faglig specialisering inden for diskriminationsretten, fx professo-
rer eller andre forskere, advokater eller andre med erfaring med sags-
håndtering og –afgørelse samt opsøgende virksomhed.

Det bør derfor efter instituttets opfattelse ikke være et ubetinget krav, at formand-
skabet består af medlemmer med baggrund som dommer.



116

B
ila

g De øvrige medlemmers faglige baggrund
De øvrige medlemmer af Ligebehandlingsnævnet skal efter forslagets § 2,
stk. 3, 2. pkt. være juridiske kandidater og besidde særlig kendskab til
ligebehandlings- og forskelsbehandlingsområdet samt arbejdsmarkedets
forhold.   

Det fremgår af Paris Principperne og ECRI anbefalingen, at diskrimina-
tionsorganer skal være pluralistiske i deres sammensætning for dermed at
afspejle samfundet og dets mangfoldighed, jfr. PP Composition and Guar-
antees of independence and pluralism, pkt. 1 og ECRI/2, chapter D, prin-
ciple 4.

Med afsæt i disse standarder bør det derfor overvejes, om et Ligebehand-
lingsnævn kan sammensættes på en måde, så de forskellige diskrimina-
tionsområder bliver repræsenteret.

Det er instituttets erfaring fra arbejdet i Klagekomitéen for Etnisk Lige-
behandling, at det har stor betydning for forståelsen af diskriminations-
problemstillingerne, at der er mulighed for at trække på viden og erfaring
fra personer med anden faglig baggrund end den juridiske og med særligt
kendskab til de faktiske konsekvenser af de forskellige former for diskri-
mination. 

Samme positive erfaringer med inddragelse af sagkyndige eller lægperso-
ner i klagebehandling og sagsafgørelser er der på beskæftigelsesområdet.
De Regionale Beskæftigelsesankenævn, der er oprettet med henblik på bl.a.
at behandle klager over ydelser i medfør af lov om aktiv socialpolitik og
lov om kompensation til handicappede i erhverv, har således repræsen-
tanter fra relevante organisationer blandt deres medlemmer. Ud af de otte
medlemmer, som Beskæftigelsesankenævnene består af, er et medlem ud-
peget af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). I tilfælde af ind-
bringelse af en afgørelse fra et Beskæftigelsesankenævn til Ankestyrelsen
nedsætter Ankestyrelsen et særligt udvalg til behandling af sagen, hvori
DSI ligeledes er repræsenteret.     

Endvidere har både Ankestyrelsen og Patientklagenævnet erfaring med
deltagelse af lægmandsrepræsentanter, når der afgøres sager med et ind-
hold, der kræver særlig indsigt.  

Udpegning af en særlig sagkyndig eller lægperson som permanent eller ad
hoc medlem af Ligebehandlingsnævnet vil sikre, at specifik viden om kon-
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gkrete forhold på de enkelte diskriminationsområder inddrages aktivt i
sagsbehandlingen. Også oplevelser i relation til diskriminationshændelser
kan bedre oplyses og vurderes, når der medvirker et nævnsmedlem med
praktisk viden om det specifikke område. En sådan ordning bidrager der-
med til, at der i klageorganet er viden til stede om eventuelle særlige for-
hold, der måtte knytte sig til diskrimination på grund af alder, race og
etnisk oprindelse, køn, handicap, religion og tro, seksuel orientering og
politisk anskuelse, der går udover de rent juridiske forhold. 

Ligebehandlingsnævnets egnethed til at træffe afgørelse i diskriminationssager er
tæt forbundet med adgangen til viden, ekspertise og konkret erfaring med diskri-
minationsområderne og –grundene. Det er derfor instituttets opfattelse, at Lige-
behandlingsnævnet bør sammensættes på en måde, der sikrer den nødvendige
juridisk faglige kompetence og samtidig inddrager konkret viden og faktisk erfaring
med diskriminationsgrundene både inden for og uden for arbejdsmarkedet. 

3.2.4. § 4, stk. 1. om sagsbehandling
Efter forslagets § 4, stk. 1 forbereder sekretariatet for Ligebehandlings-
nævnet behandlingen af klagen. Klagerne behandles på skriftligt grundlag.
Ifølge bemærkningerne indebærer dette, at Ligebehandlingsnævnet ikke
vil kunne foranstalte bevisførelse, herunder vidneafhøring m.v. Instituttet
forstår dette således, at der alene henvises til mundtlig bevisførelse. 

Instituttet finder, at det som udgangspunkt kan være fornuftigt at kræve,
at en klage indgives skriftlig samt at indklagede afgiver deres udtalelse
skriftligt. Dette skyldes, at det ved sagsbehandling ofte er nemmere at for-
holde sig til skriftligt materiale end til mundtlige afgivne forklaringer. In-
stituttet finder imidlertid, at det er uhensigtsmæssigt med et ubøjeligt krav
om skriftlighed, idet et sådan krav sætter  grænser for frembringelse af
oplysninger. Instituttet er således af den opfattelse, at det kan være nyttigt
at have en mundtlig samtale med parterne i en sag. Samtidig skal det un-
derstreges, at det ikke alene handler om, at nogle personer føler, at de kan
skrive en klage, men i også, at det ikke er alle, der kan gøre sig forståelige
på skrift. Instituttet finder således, at det er nødvendigt med en undtagel-
sesbestemmelse til reglen om skriftlighed.  

Ved nogle af de klageorganer, der er oprettet rundt om i verden med status
af nationale menneskerettighedsinstitutioner, gennemføres en mundtlig
forklaring for klageorganet, som giver mulighed for mundtlig forhandling.
En sådan ordning kan lettere bane vejen for indgåelse af aftale om løsning
af sagen og også skabe rammen for en diskussion om fremtidige tiltag, der
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g kan forhindre, at diskrimination forekommer igen. En sådan model bør ef-
ter instituttets opfattelse overvejes i forhold til Ligebehandlingsnævnet. 

En mundtlig forhandling vil alt efter sagens karakter og kompleksitet
kræve, at de involverede parter får bistand af en advokat eller af en bisid-
der med særlig sagkundskab inden for diskriminationsret. En sådan bi-
standsmulighed vil på grund af diskriminationsrettens karakter i mange
tilfælde være nødvendig eller i hvert fald hensigtsmæssig for såvel klager
som indklagede. 

Det er Instituttets opfattelse, at det er nødvendigt med fleksibilitet vedrørende kra-
vet om skriftlighed og foreslår derfor, at der indsættes et § 4, stk. 1, 3. pkt., hvoraf
det fremgår, at såfremt klager finder det nødvendigt, kan han/hun indgive sin klage
telefonisk eller ved personligt fremmøde efter aftale. 

Endvidere foreslår instituttet, at det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at
Ligebehandlingsnævnet efter sit eget skøn kan indhente oplysninger mundtligt,
herunder ved indkaldelse af parter til en samtale eller til en mundtlig forhandling.
Klager bør i sådanne situationer kunne bistås af advokat eller anden sagkyndig. 

3.2.5. § 4, stk. 2. om sagens oplysning
Efter forslagets § 4, stk. 2 kan sekretariatet anmode sagens parter om at
medvirke til sagens oplysning. Hvis en part ikke efterkommer anmodnin-
gen inden den fastsatte frist, fastsættes en ny frist og hvis denne opfordring
til at svare ikke efterkommes, kan Ligebehandlingsnævnet beslutte, at
sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag. Ifølge bemærkningerne
vil Ligebehandlingsnævnet endvidere kunne beslutte, at sagen bortfalder. 

I forbindelse med oplysning af individuelle klagesager er en af de væsent-
ligste forhindringer for at gennemføre fuld oplysning af en sag den ind-
klagede parts modvilje mod at afgive oplysninger om den hændelse, der
har givet anledning til diskriminationsklagen. Uden oplysninger fra begge
parter vil et klageorgan kunne afslutte sagen ved enten at afvise den eller
ved at tillægge det skadevirkning, at indklagede nægter at give oplysnin-
ger. I det første tilfælde vil det have negative konsekvenser for klager, både
konkret i forhold til den faktuelle diskriminationshændelse og mere gene-
relt i forhold til vedkommendes forventninger til egen retssikkerhed og
prøvelsesadgang. Omvendt vil situationen, hvor klageorganet tillægger
det skadevirkning for indklagede, betyde, at sagen afgøres på grundlag af
klagers forklaringer og øvrige oplysninger. Uanset et krav om, at klagers
oplysninger i sådanne tilfælde skal være veldokumenterede, vil der være
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grisiko for, at indklagede retssikkerhedsmæssigt stilles ringere, end ved-
kommende med rimelighed må kunne forvente. 

Diskriminationshændelser er typisk komplekse og kendetegnet ved, at ud-
sagn eller adfærd opfattes forskelligt af de involverede parter. Under
særlige omstændigheder kan der derfor være behov for at indhente oplys-
ninger fra personer, som forventes at have en særlig viden om den konkrete
diskriminationshændelse. Sådanne personer bør kunne indkaldes som vid-
ner til at afgive forklaring i sagen. Hvis personen ikke giver fremmøde, bør
det overvejes om retsplejelovens almindelige regler for vidneforklaring
skal finde anvendelse og dermed åbne for, at vidneforklaring afgives med
bistand fra politiet. Det bør i tilknytning hertil overvejes, om bevisoptagelse
bør kunne gennemføres ved domstolene.

Efter Instituttets opfattelse vil problemstillingen kunne løses ved at tillægge kla-
genævnet mandat til at pålægge parten at afgive oplysninger og om nødvendigt til-
lægge det processsuel skadevirkning, hvis oplysningspligten ikke opfyldes.

Det bør i tilknytning hertil overvejes, om Ligebehandlingsnævnet skal kunne ind-
kalde personer til at give vidneforklaring, herunder om en sådan ordning kan etab-
leres på baggrund af retspejelovens regler.

3.2.6. § 6 om sagkyndig bistand
Det fremgår af forslagets § 6, at Ligebehandlingsnævnet kan indhente erk-
læringer fra sagkyndige i forbindelse med behandlingen af en klage. Ifølge
bemærkningerne kunne dette f.eks. være tilfældet i sager om arbejdsgiver-
ens pligt til at tilpasse arbejdspladsen til en person med handicap, hvor der
kan rejses tekniske spørgsmål i relation til de konkrete muligheder for til-
pasning. 

Det ligger efter instituttets opfattelse inden for officialmaksimen at ind-
hente en erklæring fra en sagkyndig. Det fremgår således af Gammeltoft-
Hansens Forvaltningsret, 2. udg. 2002, at officialprincippet retter sig imod
både det faktiske og det retlige grundlag for afgørelsen. Det fremgår, at det
ikke alene forudsætter at alle relevante forhold er belyst ved det forelig-
gende materiale, men også at oplysningerne er pålidelige. Er der tvivl om
holdbarheden af et væsentligt faktum, hører det med til sagsoplysningen
at søge denne tvivl afklaret således, at det ved en sædvanlig bevismæssig
vurdering kan afgøres om den pågældende oplysning kan lægges til grund
for afgørelsen. Også oplysninger som indhentes fra andre myndigheder el-
ler sagkyndige, må myndigheden efter omstændighederne forholde sig
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g kritisk til og ikke uden videre lægge til grund for sin bedømmelse af sagen.
Endvidere fremgår det af Steen Rønsholdts Forvaltningsret 1. udg. 2001 i
forbindelse med officialprincippets indhold og rækkevidde, at svaret på
sagsoplysningens udstrækning må være, at undersøgelsen skal udstræk-
kes til, hvad der i det enkelte tilfælde er nødvendigt og tilstrækkeligt for at
træffe en korrekt og materielt rigtig afgørelse.

Som nævnt tidligere er det instituttets erfaring fra arbejdet i Klagekomitéen
for Etnisk Ligebehandling, at det har stor betydning for forståelsen af
diskriminationsproblemstillingerne, at der er mulighed for at trække på
viden og erfaring fra personer med anden faglig baggrund end den juridi-
ske og med særligt kendskab til de faktiske konsekvenser af de forskellige
former for diskrimination. Instituttet forestiller sig derfor, at den sagkyn-
dige bistand ikke alene tilkaldes ved tekniske spørgsmål, men også i sager
hvor Ligebehandlingsnævnet ikke har den fornødne faglige og evt. erfa-
ringsmæssige indsigt og/eller viden om det pågældende diskriminations-
område. 

Instituttet ser som udgangspunkt positivt på, at Ligebehandlingsnævnet får mu-
lighed for indhentelse af en sagkyndig erklæring. Instituttet foreslår imidlertid, for
at understrege vigtigheden af at Ligebehandlingsnævnet indhenter sagkyndig bi-
stand, at det af bemærkningerne til loven fremgår, at sagkyndig bistand også kan
indhentes fra f.eks. professorer, forskere, advokater eller andre eksperter i sager, hvor
klagenævnet ikke har den fornødne indsigt/viden om det om pågældende diskrimi-
nationsområde.

Sammenfatning
Instituttet anser forslaget om oprettelse af et fælles ligebehandlingskla-
georgan som et væsentligt og positivt tiltag, idet et fælles klageorgan vil
kunne udgøre et hurtigt og effektivt middel til at behandle konkrete sager
om diskrimination både inden for arbejdsmarkedet og i en række andre
sektorer, herunder social- og sundhedsområdet, uddannelsessektoren,
boligsektoren, samt området for vare- og tjenesteydelser. 

Derudover vil et klageorgan introducere en administrativ klagemulighed i
sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet for ældre og homosek-
suelle, personer med funktionsnedsættelser samt personer, der oplever for-
skelsbehandling på grund af religion eller tro, social eller national oprin-
delse eller politisk anskuelse. Ingen af disse grupper har i dag mulighed for
at benytte en administrativ klageadgang, men er henvist til det arbejdsret-
lige system eller de almindelige domstole.
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gForslaget er dermed et fint bidrag til den menneskeretlige forpligtelse til at
sørge for, at borgerne har adgang til effektive retsmidler, hvorigennem de
kan søge oprejsning for krænkelser af deres menneskerettigheder, her-
under af diskriminationsforbuddet.

Forslaget angår imidlertid alene oprettelse af et samlet klagenævn for lige-
behandling, men ingen udvidelse eller ændring af den eksisterende mate-
rielle beskyttelse mod forskelsbehandling. 

Da det menneskeretlige diskriminationsforbud har generel karakter og
dermed betydning for alle samfundsområder, finder instituttet anledning
til at bemærke, at 

● det foreslåede Ligebehandlingsnævn bør tildeles beføjelser til at be-
handle klager over de former for diskrimination, der er nævnt i lov-
forslagets stk. 2, på alle samfundsområder – og ikke kun på de områder,
der er nævnt i stk. 3-5.

I forhold til ligebehandlingsnævnets beføjelser, finder instituttet anledning
til at bemærke, at

● Ligebehandlingsnævnet bedst medvirker til at sikre effektiv beskyttelse
mod diskrimination, hvis det tillægges beføjelse til at iværksætte sager
af egen drift. 

● det bør overvejes specifikt at nævne multi-diskrimination som omfattet
af Ligebehandlingsnævnets beføjelser, således at nævnet selv kan ind-
drage de diskriminationsgrunde, som måtte være relevante i en konkret
sag. 

● Ligebehandlingsnævnet bør udstyres med beføjelser til at komme med
henstillinger og anbefalinger.

● Der bør endvidere skabes materielt lovgrundlag, der sikrer at der kan
tilkendes godtgørelse i tilfælde af diskrimination på grund af køn, race,
hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering,
alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.
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g For at sikre Ligebehandlingsnævnets uafhængighed, bemærker instituttet, at  

● at medlemmernes uafhængighed kan styrkes ved, at det i loven fastslås,
at udpegningsperioden alene kan afkortes af medlemmet selv. Tilsva-
rende vil det have en positiv effekt på uafhængigheden, at det i loven
slås fast, at den udpegende minister og de indstillende ministre ikke kan
udøve instruktion i forhold Ligebehandlingsnævnets afgørelser og
øvrige aktiviteter. 

● at det er bedst stemmede med kravet om uafhængighed, at det er Lige-
behandlingsnævnet selv, der fastsætter sin forretningsorden. 

For sikre tilstrækkelig kompetence, viden og indsigt på diskriminationsområ-
det, bemærker instituttet at, 

● det ikke bør være et ubetinget krav, at formandskabet består af med-
lemmer med baggrund som dommer.

● at Ligebehandlingsnævnet bør sammensættes på en måde, der sikrer
den nødvendige juridiske faglige kompetence og samtidig inddrager
konkret viden og faktisk erfaring med diskriminationsgrundene både
inden for og uden for arbejdsmarkedet. 

For så vidt angår de foreslåede bestemmelser om Ligebehandlingsnævnets
sagsbehandling og sagsoplysning foreslår, at 

● det er nødvendigt med fleksibilitet vedrørende kravet om skriftlighed
og foreslår derfor, at der indsættes en bestemmelse, hvoraf det fremgår,
at såfremt klager finder det nødvendigt, kan han/hun indgive sin klage
telefonisk eller ved personligt fremmøde efter aftale. 

● at det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at Ligebehandlings-
nævnet efter sit eget skøn kan indhente oplysninger mundtligt, herun-
der ved indkaldelse af parter til en samtale eller til en mundtlig for-
handling. Klager bør i sådanne situationer kunne bistås af advokat el-
ler anden sagkyndig. 

● at Ligebehandlingsnævnet udstyres med beføjelse til at pålægge parten
at afgive oplysninger og om nødvendigt tillægge det processuel skade-
virkning, hvis oplysningspligten ikke opfyldes.
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g● at det i tilknytning hertil overvejes, om Ligebehandlingsnævnet skal
kunne indkalde personer til at give vidneforklaring, herunder om en
sådan ordning kan etableres på baggrund af retsplejelovens regler.

● at Ligebehandlingsnævnet får mulighed for at indhente en sagkyndig
erklæring. For at understrege vigtigheden af at Ligebehandlingsnævnet
indhenter sagkyndig bistand, bør det fremgå af lovbemærkningerne, at
sagkyndig bistand også kan indhentes fra f.eks. professorer, forskere,
advokater eller andre eksperter i sager, hvor klagenævnet ikke har den
fornødne indsigt/viden om det om pågældende diskriminations-
område.

Institut for menneskerettigheder, 31. januar 2007/Birgitte Kofod Olsen
og Nanna Margrethe Krusaa
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g Bilag 2.

København, 29. januar 2007

Høringssvar fra Dokumentations- og Rådgivningscentret om Race-
diskrimination (DRC) vedr. Forslag til lov om Klagenævn for Lige-
behandling

Overordnet set hilser DRC lovforslaget velkomment, idet DRC er enige i
betragtningerne vedrørende den i dag eksisterende ulige klagemulighed
for ofre for forskelsbehandling i henhold til beskyttelseskriterierne køn,
race, hudfarve, etnisk oprindelse, religion, tro, seksuel orientering, politisk
anskuelse, social og national oprindelse, alder og handicap (herefter kaldet
diskriminationsgrunde). Yderligere er DRC glade for forslaget om, at det
nye Klagenævn kan tildele godtgørelse til ofre for forskelsbehandling, som
dermed ikke skal igennem en domstolsbehandling af deres sag for at opnå
godtgørelse for krænkelsen. 

Der er dog punkter i lovforslaget, som DRC finder problematiske eller som
rejser spørgsmål i forhold til fortolkning og anvendelse af de enkelte
bestemmelser. Dette særligt set i lyset af ”Fælleserklæring om det inklude-
rende samfund”, som DRC er medunderskriver af, og som er udtryk for
DRC´s overordnede holdning på ligebehandlingsområdet. 

Høringsliste  
For det første har DRC efter en gennemgang af høringslisten til herværende
lovforslag konstateret, at der er en række relevante organisationer og rets-
hjælpsinstitutioner, som ikke er opført.

Der ses at være repræsentanter på høringslisten i forhold til beskyttelses-
kriterierne køn (Kvinderådet, Kvinfo etc.), race (DRC), etnisk oprindelse
(Foreningen for Etnisk Ligestilling etc.), politisk anskuelse (Amnesty
International etc.), social eller national oprindelse (Rådet for frivilligt soci-
alt arbejde), alder (Ældremobiliseringen etc.) og handicap (Det centrale
handicapråd etc.).

Dette efterlader beskyttelseskriterierne religion, tro og seksuel orientering
uden relevante repræsentanter i forhold til at give kommentarer til lovfor-
slaget. 
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gIdet lovforslaget drejer sig om forbedring af klagemuligheder for individer,
der har været udsat for forskelsbehandling på grund af én eller flere af de
i lovforslaget nævnte beskyttelseskriterier, finder DRC det relevant at høre
repræsentanter for de nævnte grupper. 

Det skal yderligere tilføjes, at der – udover DRC – ikke er opført nogen rets-
hjælpsinstitutioner, som decideret rådgiver etniske minoriteter vedrørende
deres rettigheder i forhold til eksisterende lovgivning på ligebehandlings-
området. Her kan f.eks. nævnes Udlændingerådgivningen i Randers og
Indvandrerrådgivningen i Århus, Odense og København.

Førstnævnte retshjælp har ligesom DRC aktivt deltaget i en række møder
med Institut for Menneskerettigheder og repræsentanter for de øvrige di-
skriminationsgrunde i forbindelse med drøftelser vedrørende det nye Kla-
genævn og den rolle, som de forskellige retshjælpsinstitutioner vil få med
hensyn til at rådgive og bistå brugere med konkrete henvendelser om for-
skelsbehandling i forhold til Klagenævnet. Det er i den forbindelse DRC´s
opfattelse, at retshjælpsinstitutionerne fortsat vil have en betydelig rolle i
formidlingen mellem ofre for forskelsbehandling og de instanser, der kan
behandle klager over forskelsbehandlingen. Dette særligt henset til, at det
i bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser i herværende
forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling vedrørende § 1 er an-
ført:

”Nævnsbehandlingen er således gratis for parterne. Hvis parterne selv har udgif-
ter i forbindelse med sagen, fx til advokatsalær, vil det dog være nævnet uvedkom-
mende.”

Således vil retshjælpsinstitutionerne fortsat skulle løfte en opgave i forhold
til at give gratis, juridisk rådgivning til ofre for forskelsbehandling i
tilfælde, hvor der ikke er økonomisk evne til at engagere en advokat i den
konkrete sag, eller hvor ofret ikke er medlem af en fagforening.

DRC er af den opfattelse, at diskriminationssager vedrørende f.eks. antis-
emitisme, islamofobi og andre former for religiøs diskrimination er særlig
relevante at få belyst.

DRC anmoder derfor Beskæftigelsesministeren om at foretage en ny
høringsrunde af de relevante retshjælpsinstitutioner, trossamfund og
andre interesseorganisationer, der vil blive berørt af lovforslaget, fordi
det vedrører deres medlemmer og brugere.
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g Klagenævnets sammensætning
Med hensyn til den konkrete opbygning og organisering af Klagenævnet
for Ligebehandling finder DRC det overordnet positivt, at man tilstræber
at sammensætte nævnet på en afbalanceret måde, der afspejler nævnets
kompetence.

Ifølge lovforslagets § 2, stk. 2 - 3 skal nævnets medlemmer udpeges af hen-
holdsvis Beskæftigelsesministeren, Ligestillingsministeren og Integra-
tionsministeren.

Imidlertid ville det efter DRC’s opfattelse være ønskeligt, om relevante NG-
O’er ligeledes enten automatisk var repræsenteret i nævnet, som man ken-
der det fra f.eks. Forbrugerklagenævnet, eller at NGO’erne kunne udpege
et nævnsmedlem, som det er tilfældet med Arbejdsmarkedets Ankenævn
og Patientskadenævnet.

Man kunne også tænke sig, at der blev foretaget en høring af relevante
interesseorganisationer, trossamfund etc. i forbindelse med ministeriernes
udvælgelse af nævnsmedlemmer, eller at det var NGO’erne, der indstillede
kandidater til ministerierne, som så efterfølgende stod for den endelige
udvælgelse.

Dette ville skabe en bredere forankring i civilsamfundet i forhold til de per-
soner, som kunne tænkes at anvende Klagenævnet. 

DRC anmoder derfor Beskæftigelsesministeren om at overveje mulig-
heden for større aktiv deltagelse i Klagenævnet fra de organisationer,
som rent faktisk repræsenterer de mulige klagere til nævnet. 

Klagenævnets kompetence
Ifølge lovforslagets § 1, stk. 3 – 5 kan Klagenævnet behandle klager over
forskelsbehandling i henhold til aktuel lovgivning på kønsligestillings-
området, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet samt
Lov om etnisk ligebehandling.

Der er hermed lagt op til, at der ikke foretages nogen ændring af eksiste-
rende lovgivning bortset fra tekniske ændringer i forhold til klagemulig-
heder, jf. almindelige bemærkninger til lovforslaget:

”Der foreslås ingen udvidelse af den materielle beskyttelse mod forskelsbehandling
og der tilsigtes ingen ændring heri.” 
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gDRC vil i den anledning pege på en række problematikker som følge af
dette.

For det første giver den eksisterende lovgivning ikke samme beskyttelse til
alle persongrupper, som er omfattet af Klagenævnets kompetence; køn,
race, hudfarve, etnisk oprindelse, religion, tro, seksuel orientering, politisk
anskuelse, social og national oprindelse, alder og handicap.

F.eks. er der ingen lovhjemmel til, at nævnet kan behandle sager udenfor
arbejdsmarkedet i tilfælde af forskelsbehandling på grund af religion, tro,
seksuel orientering, politisk anskuelse, social og national oprindelse, alder
og handicap.

Man kan derfor forestille sig, at der i tilfælde af klager, hvor der er mere
end et relevant beskyttelseskriterium vil opstå problemer i forhold til ofrets
retsstilling, idet man ville kunne opnå bedre rettigheder ved at satse på én
diskriminationsgrund frem for en anden, samt at modparten vil kunne
påberåbe sig, at der – f.eks. i tilfælde af afvisning fra diskotek, restaurant
etc. – ikke er tale om forskelsbehandling pga. etnicitet men derimod pga.
f.eks. alder eller handicap. I disse tilfælde vil Nævnet ikke have mulighed
for at behandle sagen, fordi der ikke er hjemmel i sager vedrørende for-
skelsbehandling pga. religion, tro, seksuel orientering, politisk anskuelse,
social og national oprindelse, alder og handicap udenfor arbejdsmarkedet.
Denne problemstilling er naturligvis del af en større, hvorefter det faktisk
ikke er ulovligt ifølge den nuværende lovgivning at afvise en person fra
eksempelvis en restaurant med henvisning til vedkommendes handicap,
alder etc. 

For det andet er det i lovforslagets § 1, stk. 6 anført, at:

”Klagenævnet træffer endelig administrativ afgørelse i sager, der rejses for Klage-
nævnet, jf. stk. 3-6, og kan tilkende godtgørelse og underkende afskedigelse, i det
omfang det følger af de i stk. 3-5 nævnte love m.v.”

I de i stk. 3-5 nævnte love er der hjemmel til at underkende afskedigelse i
forhold til kønsligestillingsområdet men ikke i forhold til de øvrige
beskyttelseskriterier. Her er der altså tale om endnu en forskel i beskyttel-
sen vedrørende de relevante persongrupper. 

Det betyder helt konkret, at det alene er i forbindelse med kønsdiskrimi-
nation, at der kan træffes afgørelse om ”underkendelse af afskedigelse”
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g (dvs. at man kan få jobbet tilbage), men ikke i forhold til de øvrige diskri-
minationsområder, hvor ofre for diskrimination alene vil kunne opnå en
godtgørelse i forbindelse med uberettiget (diskriminerende) afskedigelse.
Et argument har været, at når man først er blevet fyret, så er det nok ikke
rart at skulle tilbage på den samme arbejdsplads, hvorfor man alene kan
sikre en ”genoprejsning” gennem tildeling af en økonomisk godtgørelse. 

Argumentet holder ikke. For det første er det hverken mere eller mindre
ubehageligt at skulle tilbage på sin arbejdsplads som den 57 årige, der er
blevet uretmæssigt fyret pga. alder, sammenlignet med den kvinde som
uretmæssigt er blevet fyret pga. graviditet. Det må i begge tilfælde være op
til ofret selv at vælge, om man vil nedlægge påstand om genansættelse,
eller om man vil nøjes med en godtgørelse.

Desuden er argumentet uholdbart, fordi argumentet tilsvarende ville
betyde, at alle medarbejdere som klager over diskrimination, mens de
befinder sig på arbejdspladsen (eksempelvis i forbindelse med underbeta-
ling, manglende forfremmelse eller chikane) automatisk skulle forlade
deres stilling, fordi det vil være ubehageligt at være der, efter man har kørt
sagen. EU Direktiverne og den deraf afledte lovgivning går jo netop på en
modsat hensigt med indførelsen af beskyttelse mod ”repressalier” (artikel
9 i Ligebehandlingsdirektivet og artikel 11 i Beskæftigelsesdirektivet) hvil-
ket betyder, at man netop vil sikre størst mulig beskyttelse for de med-
arbejdere, som vælger at klage over diskrimination under ansættelse eller
i en fyringsrunde.

DRC ønsker derfor, at der skabes hjemmel til ligebehandling mellem di-
skriminationsområderne, således at alle medarbejdere, der udsættes for
en diskriminerende fyring (pga. alder, handicap, race, religion eller sek-
suel orientering) ikke kun kan anmode klagenævnet om en godtgørelse,
men tillige kan anmode klagenævnet om at tage stilling til, hvorvidt
afskedigelsen skal underkendes.  

I forlængelse heraf skal det yderligere påpeges, at Klagenævnet i henhold
til lovforslagets § 1, stk. 6 alene kan træffe afgørelser på arbejdsmarkeds-
området men ikke på området udenfor arbejdsmarkedet, når vi taler om
aldersdiskrimination, handicap, seksuel orientering og religion. 

Med henvisning til ”Erklæringen om det inkluderende samfund” af d. 12.
januar 2007 - som DRC er medunderskriver af – er det vores opfattelse, at
der bør gældende en tilsvarende beskyttelse for alle diskriminationsområ-
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gder. Det vil sige, at DRC mener, at Klagenævnet bør have adgang til at
træffe afgørelser i alle sager om diskrimination: 

– ved adgang til levering af varer og tjenesteydelser
– uddannelse
– social beskyttelse og social sikring
– samt sociale goder

Som det er nu, vil personer som pga. race eller etnicitet føler sig diskrimi-
neret i forhold til:

–erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videre-
uddannelse og omskoling (§ 3)

kunne indbringe deres sag for Klagekomiteen for etnisk ligebehandling.
DRC har således indbragt en sådan sag, som efter vores opfattelse om-
handler ”erhvervsuddannelse”, idet der var tale om en elev på en teknisk
skole, som skulle i erhvervspraktik på en virksomhed. Ikke desto mindre
fastslog Klagekomiteen, at DRC’s bruger ikke var beskyttet af Lov om for-
bud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, idet man ikke anså hans
situation for at være omfattet af begrebet ”erhvervsuddannelse”. 

I den konkrete sag fik det ingen betydning, da man i stedet valgte at
behandle sagen efter Lov om etnisk ligebehandling, idet man anså sagen
for at være omfattet af beskyttelse mod diskrimination i ”undervisning”,
og han blev herefter tildelt fri proces til at føre sag ved domstolene. 

Problemet er, at med denne fortolkning (som DRC finder forkert) har man
reduceret beskyttelsen for så vidt angår de øvrige diskriminationsområder,
som ikke er omfattet af lov om etnisk ligebehandling. Da disse områder,
som det er i dag, alene er omfattet af lov om forbud mod forskelsbehand-
ling på arbejdsmarkedet, så har man her kun beskyttelse indenfor
”erhvervsuddannelse” men ikke inden for ”uddannelse”. 

Det betyder endvidere, at dem der eksempelvis går på tekniske skoler ikke
vil kunne klage til det nye Klagenævn over alders-, handicap-, seksuel ori-
entering og tro/religiøs diskrimination, fordi tekniske skoler efter Klage-
komiteens fortolkning opfattes som ”undervisning” og ikke (hvilket DRC
havde ønsket) som en ”erhvervsuddannelse”.
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g DRC har så meget desto mere været overrasket over denne fortolkning, da
vi tidligere i Østre Landsret (i den såkaldte Magasin sag) har fået medhold
i det synspunkt, at en folkeskoleelev, som skulle i en ulønnet skolepraktik
i en uge i en virksomhed var beskyttet af Lov om forbud mod forskels-
behandling på arbejdsmarkedet. DRC’s bruger blev tildelt en godtgørelse
for indirekte forskelsbehandling på grund af religion (tørklædesag). Det
fremgår af dommen, at landsretten har lagt vægt på, at der ved vedtagel-
sen af Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i 1996
blev tilkendegivet, at loven skulle have et ”bredt anvendelsesområde”. 

Dette er også gentaget i Beskæftigelsesministeriet vejledning til loven,
hvoraf det bl.a. fremgår at:

”Enhver uddannelse der sigter på lønnet beskæftigelse, er omfattet af bestemmel-
sen”.

Dette følger da også af DRC’s sag mod et AMU center, hvor man anså en kur-
sist på centret for omfattet af Lov om forbud mod forskelsbehandling på ar-
bejdsmarkedet (DRC’s bruger tabte dog sagen af andre grunde i Højesteret). 

Det betyder, at vi har den situation i dag, at vi fra Landsrets- og Højeste-
retspraksis kan udlede, at skoleelever der skal i ulønnet skole erhvervs-
praktik (i en uge) og kursister på landets mange AMU centret er beskyttet
af Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det bety-
der også, at med den eksisterende lovgivning, så er der således beskyttelse
mod samtlige diskriminationsgrunde i forhold til skoleelever og AMU kur-
sister, og Klagenævnet vil derfor også have mandat til at tage sådanne kla-
ger under behandling..

Derimod vil eleverne på landets tekniske skoler, som skal ud i virksom-
hedspraktik/lærepladser ikke være beskyttet mod diskrimination pga.
seksuel orientering, alder, handicap etc., fordi denne gruppe (fejlagtigt) er
blevet anset for elever under ”uddannelse” (og ikke under erhvervs-
uddannelse).

DRC finder, at det er krænkende, hvis private arbejdsgivere skal kunne in-
struere tekniske skoler i at undlade at sende en homoseksuel lærling i prak-
tik (seksuel orientering) eller en jødisk (religion), uden at ofret vil have mu-
lighed for at indbringe denne sag for Klagenævnet, idet man her (på bag-
grund af Klagekomiteen for Etnisk Ligebehandlings fortolkning) anser
tekniske skoler for ”uddannelse”.
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gDRC finder, at det skal præciseres, at Folketinget i 1996 har ønsket, at Lov
om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet skal omfatte
alle former for erhvervsuddannelse, herunder elever på tekniske skoler,
som skal i virksomhedspraktik samt andre offentlige samt private prak-
tikbaserede erhvervsuddannelser. 

Det er DRC’s holdning helt overordnet, at man ikke opnår ligebehandling
blot ved at oprette et klageorgan, der dækker samtlige diskriminations-
grunde, hvis man ikke samtidig giver de samme rettigheder til de berørte
persongrupper.

DRC finder, at der bør ske en udvidelse af Lov om etnisk ligebehandling
til også at omfatte beskyttelse pga. de øvrige diskriminationsgrunde, så-
ledes at Klagenævnet også vil få mandat til at behandle disse sager.

Det skal endvidere bemærkes, at der i forhold til lovforslagets § 1, stk. 5
hvorefter det bl.a. er anført:

”Klagenævnet kan endvidere behandle klager fra en lønmodtager om brud på be-
stemmelser i kollektive overenskomster … (…) … hvis den pågældende godtgør, at
vedkommende faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af
kravet.”

knytter sig følgende problemstilling:

DRC har oplevet en sag, hvor en henvendelse fra et offer for forskels-
behandling efter lov om etnisk ligebehandling måtte opgives at føres for
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling, fordi vedkommendes fagfore-
ning hverken ville føre sagen for sit medlem eller give en skriftlig bekræf-
telse på, at de ikke ville føre sagen. Dermed afviste Klagekomitéen at tage
sagen, fordi klager ikke kunne godtgøre, at han ikke kunne få assistance fra
sin fagforening.

Det foreslås derfor, at det i forbindelse med fremlæggelse af dokumen-
tation fra klagers fagforening vedrørende afslag på at yde hjælp til kla-
ger, er Klagenævnet, der skal sørge for den formelle be– eller afkræftelse
på en klagers oplysning om, at fagforeningen ikke vil yde assistance. 

Man kunne i den forbindelse forestille sig, at der også her (ligesom tilfæl-
det ifølge lovforslaget er vedrørende almindelig korrespondance Klage-
nævnet og parterne imellem) blev tale om processuel skadevirkning i den
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g forstand, at såfremt en given fagforening ikke besvarer en forespørgsel fra
Klagenævnet vedrørende en eventuel fagretlig behandling af sagen, må
Klagenævnet formode, at den pågældende fagforening ikke vil yde sit
medlem bistand.  

Klagenævnets manglende kompetence til at sager op af egen drift 

I fortsættelse af DRC´s bemærkninger vedrørende Klagenævnets kompe-
tence skal det tillige anføres, at det af lovforslaget fremgår, at Klagenævnet
– i modsætning til den eksisterende Klagekomité for Etnisk Ligebehand-
ling samt Ligestillingsnævnet – ikke får mandat til at tage sager op af egen
drift eller afgive vejledende udtalelser om bestemte problemstillinger.

Dette finder DRC dybt beklageligt, idet det netop er i forbindelse med
”egen drift sager”, at der kommer væsentlige og principielle bidrag til for-
tolkning af den eksisterende lovgivning og at man kan få afgørelser, som
har virkelig gennemslagskraft. 

Som eksempler kan nævnes Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings
afgørelse vedrørende Aalborg Kommunes praksis ved tildeling af hjem-
mehjælp, hvorefter ønsker fra borgere om at skifte til hjemmehjælpere med
en bestemt etnisk oprindelse efter omstændighederne blev imødekommet,
hvilket indebar, at kommunen udøvede ulovlig forskelsbehandling i strid
med forbudet mod direkte forskelsbehandling på grund af race eller etnisk
oprindelse. I denne sag var der ikke tale om en konkret krænket, men der-
imod var det DRC, der gjorde Klagekomitéen opmærksom på problem-
stillingen.

Også Klagekomitéens undersøgelse af, hvorvidt Århus Kommunes ord-
ning om tvangsspredning af tosprogede børn var i strid med lov om etnisk
ligebehandlings forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på
grund af etnisk oprindelse er et eksempel på et vigtigt fortolkningsbidrag
til et aktuelt emne.

Det ville derfor efter DRC´s opfattelse være hensigtsmæssigt, om det nye
klagenævn også får kompetence til selv at udvælge konkrete sager af sam-
fundsmæssig interesse for derigennem at bidrage til konkret fortolkning af
lovgivningen.

I modsat fald synes det at være uklart, hvilken instans der i så fald skal
varetage denne opgave. 
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gKlagenævnets kompetence til at give vejledning om relevant lovgivning

I bemærkningerne til det herværende lovforslag vedrørende Klagenævnets
kompetence er det anført:

”Klagenævnets sekretariat vil kunne rådgive borgere, virksomheder, organisatio-
ner, myndigheder m.v. med hensyn til, hvor og hvorledes en sag om forskels-
behandling på grund af køn, race, etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering,
alder, handicap m.v. kan indbringes, ligesom Klagenævnets sekretariat kan rådgive
om Nævnets praksis.”

DRC forstår ovenstående alene som en kompetence til at vejlede om klage-
muligheder og allerede trufne afgørelser, og vil forespørge, om der i det
ovenstående citerede også er hjemmel til at give decideret vejledning om
relevant lovgivning?

DRC har en aktuel sag, hvor Det Kongelige Teater til en række forestillin-
ger har indført særlige ”indvandrerrabatter”, for at lokke flere folk med
anden etnisk baggrund end dansk i teatret.

En sådan ordning er i strid med Lov om Etnisk Ligebehandling. I forbin-
delse med sagens omtale i pressen, kontaktede Det Kongelige Teater efter
DRC´s oplysninger Integrationsministeriet for at få en vejledning ved-
rørende lovgivningen på området, men blev henvist til i stedet at kontakte
Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling for at få en vejledning om eksi-
sterende lovgivning.

Idet Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling nu bliver erstattet med et or-
gan, der, så vidt DRC har forstået, ikke har mandat til at give almindelig
vejledning i forbindelse med forespørgsler om fortolkning af lovgivningen,
er det relevant at søge en afklaring på, hvor man i givet fald vil kunne få
denne vejledning for derigennem at forebygge sager om forskelsbehand-
ling? 

Ifald det er hensigten, at Institut for Menneskerettigheder fremover skal
varetage denne vejledende funktion samt tage sager op af egen drift, idet
Instituttet ifølge herværende lovforslag fortsat har en forpligtelse efter
direktiv 2000/43/EF om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk op-
rindelse til at,
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g ”(…) indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling, offentliggøre rap-
porter om forskelsbehandling og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende
forskelsbehandling, jf. lov om etnisk ligebehandling § 10, stk. 1”   

er det relevant at forespørge, hvorvidt dette betyder, at Institut for Menne-
skerettigheder kan tage konkrete sager op og afgive udtalelse om disse,
eller om der er tænkt på mere generelle undersøgelser af forskelsbehand-
ling i samfundet? Kan de i forbindelse med en undersøgelse rette henven-
delse til f.eks. Det Kongelige Teater i en sag som den ovenfor beskrevne og
i det hele taget føre korrespondance med parterne i en sag, eller rækker
mandatet kun til at afdække generelle problemstillinger? Det er også rele-
vant at spørge, i hvilken del af Institut for Menneskerettigheder denne
funktion bliver placeret?

I lovforslagets § 17 er det anført, at verserende sager for Ligestillingsnæv-
net og Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling på tidspunktet for lovens
ikrafttræden vil blive overført til det nye klagenævn. Betyder det, at det nye
klagenævn midlertidigt har mandat til at afgøre de ”egen drift” sager som
f.eks. Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling har under behandling på
det pågældende tidspunkt eller bliver disse overført til Institut for Menne-
skerettigheder? 

DRC finder, at det ville være mere hensigtsmæssigt, om Klagenævnet for
Ligebehandling får mandat til samlet set at vejlede OG tage sager op af
egen drift på samtlige de diskriminationsgrunde, som de i øvrigt har
kompetence til at behandle, idet dette for det første ville føre til mere
gennemsigtighed i forhold til borgeren, og for det andet ville betyde, at
Klagenævnet ville have mulighed for at opbygge deres egen praksis i for-
hold til konkret lovfortolkning. 

Nævnsmedlemmers kompetence

DRC hæfter sig ved, at der i lovforslagets § 2, stk. 3 vedrørende de kriterier
der skal lægges til grund ved udvælgelsen af de enkelte nævnsmedlemmer
bl.a. er opført:

”Nævnets medlemmer skal have bestået juridisk kandidateksamen og udpeges
blandt personer, der har særlig kendskab til kønsligestillingslovgivningen, lovgiv-
ningen om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse eller lovgiv-
ningen om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, samt kendskab
til forholdene på arbejdsmarkedet. (vores understregning)” 
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gDRC gør opmærksom på, at nævnet har kompetence til at behandle sager
både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet, jf. Lov om etnisk Ligebehand-
ling, hvorfor der synes at være behov for, at nævnsmedlemmer også har
kendskab til relevante forhold udenfor arbejdsmarkedet. 

Det er efter lovforslaget uklart, hvordan fordelingen af de enkelte nævns-
medlemmer i forbindelse med sagernes afgørelse kommer til at foregå i
praksis – om der er tale om rotationsordninger eller udvælgelse mellem
nævnsmedlemmerne til sager, der passer specifikt på deres eksperticeom-
råde. Man kunne i tilfælde af rotationsordning f.eks. forestille sig, at der
ved nævnsbehandling af sager, som vedrører forhold udenfor arbejdsmar-
kedet blev foretaget en udvidet nævnsbehandling fra 3 til 5 nævnsmed-
lemmer, ligesom det er foreslået i lovforslagets § 5, stk. 2 vedrørende prin-
cipielle sager, således at nævnsmedlemmer med særligt kendskab til for-
hold udenfor arbejdsmarkedet blev inddraget. 

EU-retlige forpligtelser

Af lovforslaget fremgår, at Institut for Menneskerettigheder fortsat skal
varetage de forpligtelser, der følger af artikel 13 i EU direktiv 2000/43/EF
om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, hvorefter In-
stitut for Menneskerettigheder blandt andet fortsat (vores understregning)
vil have det som sin opgave at bistå ofre for forskelsbehandling med at få
behandlet deres klager, jf. Lov om etnisk Ligebehandling § 10, stk. 1, jf. Lov
om oprettelse af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskeret-
tigheder § 2, stk. 2, nr. 4.

Denne formulering i lovforslaget er valgt uagtet, at Institut for Menneske-
rettigheder ikke har været i stand til at varetage denne forpligtelse fra ved-
tagelsen af Lov om etnisk Ligebehandling og frem til nu. DRC har gentagne
gange rettet henvendelse til Institut for Menneskerettigheder i forbindelse
med konkrete sager vedrørende forskelsbehandling på grund af race eller
etnisk oprindelse for at forespørge, hvorvidt Institut for Menneskerettig-
heder kunne bistå disse ofre. Der har både været tale om sager, der skulle
indbringes for Klagekomitéen om Etnisk Ligebehandling samt sager, der
var allerede var blevet afvist af Klagekomitéen eksempelvis pga. bevisets
stilling, hvorfor der efterfølgende savnedes bistand til anlæggelse af en
civil sag.

Vi har yderligere rejst spørgsmålet i forbindelse med møder med repræ-
sentanter fra Institut for Menneskerettigheder. Svaret i forhold til vores fo-
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g respørgsler har været gang været, at Institut for Menneskerettigheder ikke
har kompetence til at bistå ofre for forskelsbehandling i forhold til rådgiv-
ning og konkret juridisk bistand. Dette har været begrundet i, at Klage-
komitéen for Etnisk Ligebehandling for nuværende er placeret under In-
stituttet, hvorfor de således ikke samtidig har kunnet yde juridisk bistand.
Denne opgave er således hidtil blevet varetaget af advokater og organisa-
tioner med en retshjælpsfunktion som DRC, eksempelvis Udlændinge-
rådgivningen i Randers samt lokale fagforeninger rundt omkring i landet.

Idet der ifølge herværende lovforslag ikke er tiltænkt nogen ændring af In-
stitut for Menneskerettigheders mandat i forhold til at yde konkret juridisk
bistand til ofre for forskelsbehandling, vil DRC foreslå, at:

Institut for Menneskerettigheder får mandat til at varetage en koordine-
rende funktion i forhold til de retshjælpsinstitutioner, der hidtil har ydet
konkret juridisk rådgivning til ofre for forskelsbehandling og som geo-
grafisk set er tættere på de personer, der oplever forskelsbehandling, idet
retshjælpsinstitutionerne er fordelt over hele landet.

Denne model ville videreføre den brede geografiske fordeling, der i dag
eksisterer i forhold til steder, hvor borgeren kan henvende sig og få konkret
juridisk bistand i forbindelse med en diskriminationssag.

Det er i øvrigt vores oplevelse, at denne model, som blev foreslået af
repræsentant fra Udlændingerådgivningen i Randers/ENAR, blev aftalt
på møde mellem Institut for Menneskerettigheder og repræsentanter fra
organisationer for de enkelte diskriminationsgrunde og retshjælpsinstitu-
tioner den 29. november 2006.  

Såfremt det i modsætning til ovenstående forslag er tiltænkt, at Institut for
Menneskerettigheder i fremtiden skal opfylde forpligtelserne efter artikel
13 i EU-direktivet uagtet de hidtidige forhindringer for dette, mangler DRC
oplysninger om, hvordan dette konkret vil fungere i praksis; er det f.eks.
således, at Institut for Menneskerettigheder kan tage imod fuldmagt fra
ofre for forskelsbehandling og fungere som direkte partsrepræsentanter i
forhold til Klagenævnet for Ligebehandling, og/eller bistå med at søge fri
proces i tilfælde af, at Klagenævnet ikke kan behandle sagen? Og vil der
blive afsat økonomiske midler i forhold til at yde retshjælp til ofre for for-
skelsbehandling pga. religion, tro, seksuel orientering, politisk anskuelse,
social og national oprindelse, alder og handicap, som ikke følger af Institut
for Menneskerettigheders mandat efter direktiv 2000/43/EF i de tilfælde,
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ghvor ofret for forskelsbehandling ikke er medlem af en fagforening, eller
hvor fagforeningen ikke ønsker at bistå medlemmet?

Klagenævnets behandling af klager

Ifølge lovforslagets § 11, stk. 3 fremgår:

”Hvis Klagenævnets afgørelser og forlig, som er indgået for nævnet, ikke efterle-
ves, skal Klagenævnet på klagerens anmodning og på dennes vegne indbringe sa-
gen for domstolene.”

DRC finder det særdeles positivt, at der i lovforslaget er fremsat denne
mulighed for domstolsbehandling i umiddelbar forlængelse af en afgørelse
fra Klagenævnet. 

DRC vil dog anføre nogle punkter, som savner afklaring ved gennem-
læsning af lovforslaget med bemærkninger.

Såfremt en borger får medhold ved Klagenævnet i at han har været udsat
for en krænkelse, der har hjemmel i det lovgrundlag Klagenævnet dækker,
og modparten efterfølgende nægter at følge Klagenævnets afgørelse f.eks.
i forbindelse med udbetaling af godtgørelse, er der i lovforslaget mulighed
for, at Klagenævnet – på borgerens anmodning – kan indbringe sagen for
domstolene. 

DRC formoder i den forbindelse, at det i givet fald vil være Kammeradvo-
katen, der på vegne af borgeren skal føre sagen.

Såfremt borgeren taber sin sag i byretten, opstår spørgsmålet om ankemu-
ligheden og Klagenævnets indflydelse på udnyttelse af denne mulighed.
Spørgsmålet rejses, fordi der har været et tilfælde, hvor Klagekomitéen for
Etnisk Ligebehandlings afgørelse af 1. september 2004 (j.nr. 730.4), efter
hvilken en ansat ved en teknisk skoles villighed til at efterkomme visse ar-
bejdsgiveres krav om ikke at modtage personer med anden etnisk bag-
grund end dansk i praktik fandtes at være i strid med forbudet mod direkte
forskelsbehandling, jf. lov om etnisk ligebehandling § 3, stk. 1, hvorefter
sagen førtes for byretten med henblik på opnåelse af godtgørelse efter lov
om etnisk ligebehandling § 9.

Byretten fandt imidlertid, at der ikke foreslå en overtrædelse af lov om et-
nisk ligebehandling, hvorefter sagen af klager blev anket til landsretten.
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g Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, hvilket efterlod klager med en
underkendelse af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandlings oprindelige
afgørelse, samt en regning for at føre ankesagen for landsretten med tillæg
af modpartens omkostninger.

Det er derfor vigtigt at få afklaret, hvorvidt det nye klagenævn har mandat
til at anke sager, der bliver tabt i byretten, uagtet at klagenævnet er kom-
met frem til, at der er sket forskelsbehandling pga. et eller flere beskyttel-
seskriterier ifølge lovgivningen på området.

I modsat fald – hvis klagenævnet ikke har denne kompetence – skal en anke
så startes som en civil sag i 1. instans af klager selv, henset til, at det var
kammeradvokaten, der førte sagen for domstolene i første omgang? Hvis
dette er tilfældet, vil DRC gøre opmærksom på, at det sandsynligvis kan
være meget svært for klager at opnå fri proces, idet sagen allerede er
behandlet én gang af domstolene.

Disse spørgsmål kan være af stor vigtighed i forhold til ofre for for-
skelsbehandling, og DRC anmoder derfor Beskæftigelsesministeren om
at sikre, at personer der af det nye klagenævn får tilkendt en godtgørelse
for forskelsbehandling også har adgang til at gennemføre en anke,
såfremt de efter en eventuel byretssag står med to modstridende
afgørelser fra henholdsvis Klagenævnet og byretten.    

Dette vil kunne muliggøres ved at pålægge Klagenævnet en pligt til at anke
eller indstille til fri proces, såfremt en person, der allerede har fået medhold
i Klagenævnet taber sin sag i 1. instans ved domstolene.

DRC anmoder Beskæftigelsesministeriet om at tage ovenstående bemærk-
ninger i herværende høringssvar i betragtning ved den videre behandling
af lovforslaget.  

Fakhra Mohammed
Forkvinde

Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC)
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gBilag 3. 

Socialministeriet                                          København, den 23. januar 2007

Integrationsministeriet
Beskæftigelsesministeriet

Ref. Høringssvar på Fælles klagenævn for ligebehandling

1. ENAR er det største anti-racistiske NGO-netværk (ca. 800  medlem-
mer)  i EU med hovedkvarter i Bruxelles og koordinationer i alle EU-
medlemslande, inklusiv Danmark, se: www.enar-eu.org.

ENAR-DK, den danske koordination, har 24 medlems-NGO’er med stor
kontaktflade blandt etniske minoriteter, og arbejder med artikel 13, hvilket
vil sige, at vi dækker alle diskriminationsområder. Derfor var det skuffende
for os, at ENAR-DK ikke blev orienteret om regeringens initiativ mht. op-
rettelse af et fælles klagenævn for ligebehandling. Heldigvis er ENAR med-
lem af Rådet for Institut for Menneskerettigheder og dettes Ligebehand-
lingsudvalg, og derved blev vi informeret.

ENAR har gennem sit arbejde som rådgiver for EU-Kommissionen længe
ønsket og arbejdet for et stærkt klageorgan med muligheder for praktisk
hjælp til ofrene for racisme. Derfor værdsætter vi, at regeringen nu har ta-
get initiativ til at oprette et fælles klagenævn for ligebehandling, som er me-
get vidtrækkende, og vil være til hjælp for minoriteter på en række områ-
der.

Efter gennemlæsning af Beskæftigelsesministeriets notat af 2. oktober 2006
med beskrivelse af regeringens forslag til oprettelse af det fælles klagenævn
for ligebehandling, inviterede ENAR-DK medlems-NGO’er samt andre
interesserede aktører til et stormøde i november 2006. Deltagerne i stor-
mødet udtrykte deres tilfredshed med initiativet, og diskuterede forslag
dertil i detaljer. Vi fandt ikke grund til at være uenige om lovteksten, men
har en række generelle kommentarer og forslag til forbedringer. Vi håber,
at ministeriet vil se positivt herpå.Vi vedlægger mødereferat.

Vi har bemærket, at regeringen har formuleret mange fornuftige forslag
vedr. etniske minoriteters integration i det danske samfund samt beskyt-
telse af deres rettigheder, men må med beklagelse konstatere, at informa-
tion herom ikke er kommet de etniske minoriteter i hænde. 
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g Vi ser frem til at blive orienteret og indbudt til høringer og møder vedr. et-
niske minoriteters forhold i Danmark, så vi i fællesskab kan være hinanden
behjæpelige.

Vores kontakt er; ENAR - DK , Nørre Allé 7, 2200 København N

Venlig hilsen

Bashy Quraishy Maj-Britt Kent Hansen
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gBilag 4.

København, den 29. januar 2007 

Høringssvar fra Foreningen for Etnisk Ligestilling til forslag til lov om kla-
genævn for ligebehandling. 

Det er ikke ofte at et høringssvar fra Foreningen for Etnisk Ligestilling gi-
ver anledning til at rose regeringen for dens lovgivningsinitiativer. Dette er
ikke desto mindre tilfældet denne gang alt efter som, at forslaget til lov om
klagenævn for ligebehandling generelt set er et skridt i den rigtige retning
på hele ligebehandlingsområdet – og specifikt i forhold til ligebehandlin-
gen af etniske minoriteter – giver disse et klart forbedret klageorgan. 

Efter disse indledningsvise positive tilkendegivelser, er det imidlertid vig-
tigt for foreningen for etnisk ligestilling at slå fast, at succesen af et kla-
georgan som bl.a. behandler klager om diskrimination på baggrund af
etnisk oprindelse, alene kan afgøres af hvorvidt klageorganet enten direkte
eller indirekte formår at gøre en forskel i praksis, dvs. om klagenævnet ikke
alene af navn, men også af gavn formår at gøre en forskel. 

Foreningen for Etnisk Ligestilling vil derfor gerne henlede opmærksom-
heden på en række faktorer som kan være med til at afgøre succesen og ikke
mindst legitimiteten af et klagenævn: 

Kendskab og tilgængelighed 

- Kendskab til klagenævnet. Det er absolut en betingelse for klagenævnets
”succes” eller ”fiasko” at målgruppen, i vores henseende de etniske mino-
riteter, er bevidste om at der eksisterer en sådan mulighed for at klage over
ulovlig forskelsbehandling. Dette sætter naturligt fokus på klagenævnets
synlighed eller usynlighed og derfor dets evne til at formidle budskabet om
sin eksistens til målgruppen. 
- Let og tilgængelig klageadgang. Hvis det er for besværligt at klage, dvs.
hvis klageproceduren er for indviklet, langtrukken eller utilgængelig, så vil
dette afholde en del fra at klage og dermed vil klageorganets legitimitet
også af den grund være minimeret. 
Effektivitet og gennemslagskraft 
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g Bilag 5. 
29. januar 2007
Beskæftigelsesministeriet
Ved stranden 8
1061 København K.
fax. 33 12 13 78

Kvinderådets høringssvar vedr. Forslag til lov om Klagenævnet for
Ligebehandling.

Generelle kommentarer
For Kvinderådet er det helt afgørende, at et fælles klagenævn for lige-
behandling bliver et instrument, der formår at styrke ligestillingen mellem
kvinder og mænd. 
De landvindinger i forhold til kønsligestilling, der blev opnået med etab-
leringen af Ligestillingsnævnet, skal bibeholdes, og derfor skal kønslige-
stilling have en central placering i et nyt fælles klagenævn.
Vi ønsker at gøre opmærksom på risikoen for, at fokus på kønsligestilling
mindskes med etableringen af et fælles klagenævn. Derfor er det helt
afgørende, at der afsættes sekretariatsmæssige ressourcer til at dække om-
rådet kønsligestilling, samt at de udpegede medlemmer af klagenævnet er
i besiddelse af ekspertise på dette område.

Betænkelighederne i forhold til det konkrete forslag til trods ser vi positivt
på princippet om lige klageadgang/muligheder inden for alle diskrimina-
tionsområder. 

Kvinderådet mener, at det foreslåede klagenævn er en minimumsløsning,
hvilket også understreges af det årlige budget på 1,7 millioner kr. Vi har tid-
ligere påpeget, at det eksisterende Ligestillingsnævn er for lidt synligt og
at der er behov for, at nævnet aktivt følger ligebehandlingen og af egen drift
påpeger problemer (ombudsfunktion) (jf. Kvinderådets høringssvar til
Beskæftigelsesministeriet af 29. august 2005). Da Ligestillingsnævnet er
model for det foreslåede fælles klagenævn ser det ikke ud til, at disse pro-
blemer bliver løst.

Vi vil foreslå, at der i tilknytning til klagenævnet etableres en informa-
tionsenhed, der kan synliggøre klagenævnet over for borgere og virksom-
heder, informere om de forskellige diskriminationsområder samt samle op
på erfaringer med klagenævnets sager og afgørelser og sikre løbende in-
formation til pressen. Endvidere mener vi, der bør etableres regionale kon-
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gtorer, hvor man kan henvende sig vedr. diskriminationssager, få vejledning
i klageprocedurer mm. 

Kommentarer til de enkelte paragraffer
§ 2  For at opnå at nævnet får den højst mulige juridiske kompetence vil
Kvinderådet foreslå, at nævnet alene består af en formand og 2 næst-
formænd, som skal være juridiske dommere, samt suppleanter for disse.
Derudover skal der i nævnets behandling af sager inddrages sagkyndige
eksperter, således at det sikres, at der er særlig faglig ekspertise at trække
på inden for alle diskriminationsområder. Begge køn skal være repræsen-
teret i nævnet og mindst en af nævnets medlemmer skal have særligt kend-
skab til kønsligestillingslovgivningen.

§ 12. En årlig rapport er ikke nok til at synliggøre nævnets arbejde. Der bør
være krav om løbende offentliggørelse af afgørelser i sager og afsættes res-
sourcer til vidensopsamling og informationsarbejde.

Kommentarer til bemærkninger til lovforslaget
På s. 7 og 8 redegøres der for Ligestillingsnævnet og den omorganisering
af det statslige ligestillingsarbejde, som Ligestillingsnævnet var et resultat
af. Imidlertid nævnes det ikke, at omorganiseringen også medførte etable-
ringen af et Videnscenter for Ligestilling, som sammen med et klagenævn
og et selvstændigt ministerområde for ligestilling skulle fremme ligestil-
lingen mellem kvinder og mænd. Videnscentret er som bekendt nedlagt og
med den foreslåede nedlæggelse af Ligestillingsnævnet er der kun det selv-
stændige ministerområde tilbage af den oprindelige struktur. Set i det lys
er det særlig vigtigt at sikre, at kønsligestillingen får en central placering i
et eventuelt fælles klagenævn.

På s. 9 og 10 beskrives de EU-retlige forpligtelser om uafhængige organer
til fremme af ligebehandling. Kvinderådet nævnes som et af de organer, der
er med til at sikre Danmarks opfyldelse af artikel 12 i EU direktiv
2004/113/EF ”Kvinderådet overvåger ligestillingen mellem kvinder og
mænd og yder rådgivning”. Vi er glade for at blive nævnt i denne sam-
menhæng og vi udfylder denne rolle efter bedste evne (jf. selvstændigt brev
herom). 
Vi mener, man kan tale om en underimplementering af direktivets artikel
12.

S. 11: ”Klagenævnet får ikke adgang til at tage sager op af egen drift”. Vi er
uenige i denne begrænsning af nævnets arbejde.
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g S. 13: Det fremgår, at klagenævnet skal placeres i Ankestyrelsen. Da vi me-
ner, at klagenævnets uafhængighed er helt afgørende, vil vi stille spørgs-
målstegn ved denne placering. 

S. 14: ”Den samlede årlige udgift til klagenævnet er skønnet til 1,7 millio-
ner kr.” Dette beløb er uacceptabelt lavt og kan under ingen omstændig-
heder finansiere et sekretariat, der har kompetence inden for alle områder.
Beløbet afspejler, at forslaget er uambitiøst. Ser man på andre  sammenlig-
nelige landes klageorganer ville en 10-dobling af beløbet ikke være for me-
get. 

Venlig hilsen
for 
Randi Iversen 
Forkvinde / Randi Theil Nielsen

sekretariatsleder
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Ang. forslag til lov om Klagenævn for Ligebehandling.

Da Islamisk-Kristent Studiecenter (IKS) først har fået tilsendt forslaget for
to dage siden, har vi ikke kunnet nå at udfærdige et egentligt høringssvar.
Vi vil derfor nøjes med at tilslutte os høringssvar fra Foreningen for Etnisk
Ligestilling (af 29.1.07). Målgrupperne, som de to foreninger beskæftiger
sig med, er da også ofte identiske, idet diskrimination på det religiøse om-
råde hyppigst berører mennesker med muslimsk baggrund, hvoraf største-
delen har etnisk minoritetsbaggrund.

Også Islamisk-Kristent Studiecenter er tilfreds med, at der nu sikres ensar-
tet og fælles klageadgang for alle involverede grupper. I lighed med Fore-
ningen for Etnisk Ligestilling vil vi pege på den store udfordring, der lig-
ger i at oplyse etniske minoriteter, herunder også muslimer, om deres ret-
tigheder og om de muligheder de har for at gør brug af klagenævnet, når
disse rettigheder krænkes - og om, at det kan betale sig at klage.

Den første generation af indvandrere kom til Danmark fra lande, hvor ret-
tighederne er få, hvor det står sløjt til med den personlige frihed, og hvor
det er forbundet med store personlige omkostninger at sætte sig op imod
systemet. Når de således følte sig dårligt behandlet i Danmark, var de til-
bøjelige til at dukke nakken i afmagt. Denne holdning er undertiden blevet
videreført til den næste generation.

IKS vil desuden understrege, at der også forekommer diskrimination på
religiøst grundlag udenfor arbejdstiden. Derfor er det vigtigt, at der er mu-
lighed for, at det kommende klagenævn også vil kunne behandle klager
over diskrimination, der finder sted udenfor arbejdstid.

IKS vil yderligere tilslutte sig nogle af de kritiske bemærkninger, som an-
dre NGOer og politikere anførte under høringen i Landstingssalen den 7.
februar, særligt

● at 1,7 mio kr. til finansiering af klagenævnet er alt for lavt sat 
● at det er problematisk, at kun jurister kan sidde i nævnet

Da IKS ikke har haft mulighed for at granske forslaget nærmere, kan vi ikke
gå mere ind i forslagets enkelte punkter.
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g Eva Bernhagen, medlem af Udvalget for Ligebehandling under Rådet for
Menneskerettigheder
Aminah Tønnsen, tidl. medlem af udvalget samt bestyrelsesmedlem i IKS
Lissi Rasmussen, formand for IKS
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gBilag 7. 
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061  København K

Den 29. januar 2007 
J.nr. 3947.274   [24.TEL.OTN]  MR/ck

DSI’s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klage-
nævnet for Ligebehandling

Indledende bemærkninger
DSI er meget positiv overfor et forslag om at nedsætte Klagenævnet for
Ligebehandling. DSI mener, det vil styrke ligebehandlingen af mennesker
med handicap, at det nu er muligt at få sager om forskelsbehandling afgjort
administrativt, og at man ikke alene er nødsaget til at gå til domstolene,
som det er tilfældet i dag.

DSI mener, at klagenævnets beføjelser bliver for indskrænkede, hvis kla-
genævnet kun kan forholde sig til diskrimination i forhold til dansk ret.
Danmark indgår i internationale sammenhænge, f.eks. i EU, som har mu-
lighed for at beslutte regler/forordninger om forbud mod diskrimination,
som er gældende og forpligtende for Danmark. Det er vigtigt, at et klage-
organ også skal kunne varetage behandlingen af klager i forhold til
sådanne regler. Der findes allerede i dag forordninger fra EU, som har til
formål at beskytte mennesker mod diskrimination. Hvis ikke det sikres, vil
der være mennesker som udsættes for forskelsbehandling i forhold til kva-
liteten af behandlingen af deres klager over diskrimination. 

Ligeledes finder DSI det nødvendigt, at også kommende dansk lovgivning
om forskellige former for diskrimination skal være omfattet af klagenæv-
nets kompetence – f.eks. som følge af den kommende FN konvention. Det
er nødvendigt, at kompetencen samles ét sted. Hvis ikke det sker, vil det
blive vanskeligt for de enkelte mennesker, som oplever sig diskrimineret,
at finde ud af, hvor de evt. skal klage, og hvordan en klage skal indgives. 

DSI mener samtidig, at det fremsendte udkast til lovforslag rummer en
række alvorlige mangler, som kan få store konsekvenser for mennesker
med handicap, som netop er en gruppe, der er tiltænkt gavn af klagenæv-
net. I organiseringen af klagenævnet er det bl.a. nødvendigt at medtænke,
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g at nogle mennesker med handicap ikke har de samme ressourcer – f.eks.
kognitive ressourcer– som andre mennesker er i besiddelse af.

Ligebehandling - også i forhold til at kunne indgive en klage
DSI mener, klagenævnet skal gives mulighed for, efter begæring, at fore-
tage mundtlig behandling (§ 4) – både i sekretariatets forberedelse af sagen,
som det bl.a. kendes fra Ankestyrelsen (jf. bekendtgørelse om forretnings-
orden for Ankestyrelsen, § 14 stk. 3), og i selve nævnet. Personer, der er di-
rekte involveret i den enkelte sag, skal kunne høres ved fremmøde for se-
kretariatet og nævnet. Der er grupper af mennesker med handicap, der vil
blive hørt bedst muligt ved en mundtlig behandling.

Det er DSI’s erfaring, at der behov for at kunne forklare sig for det klage-
nævn, som skal behandles ens sag, da nævnet ofte ikke har de fornødne for-
udsætninger for at kunne sætte sig ind i, på hvilke måder en person er
diskrimineret på baggrund af sit særlige handicap i sin særlige livssitua-
tion. Det kan f.eks. dreje sig om personer, som har vanskeligt ved at for-
mulere sig skriftligt. 

Ligeledes er der nogle grupper af mennesker med handicap, der har pro-
blemer med selv fuldt ud at forstå, identificere og efterfølgende skriftligt
eller mundtligt klage over at være blevet diskrimineret. Det drejer sig bl.a.
om personer med hjerneskade, autisme eller udviklingshæmning. Det er
DSI’s holdning, at også disse mennesker skal sikres en lige adgang til at
klage. DSI ønsker derfor, at det tilføjes i lovforslaget, at organisationer skal
kunne indgive klage på vegne af de mennesker, som de repræsenterer. Or-
ganisationernes ret til at klage skal også sikres, fordi de ofte er i stand til at
identificere typiske sager, som kun ses, når man ser på tendenser og ikke
alene på individuelle diskriminerende krænkelser. 

Endelig mener DSI, at klagenævnets sekretariat skal kunne tilbyde hjælp
til egentlig udformning af en konkret klage, og ikke alene rådgive generelt,
som det fremgår af de almindelige bemærkninger (side 11). Der er mange
mennesker med handicap, som ikke selv er i stand til at formulere og rejse
en sag om diskrimination. Det er endvidere således, at mange personer kan
have svært ved at se, hvorvidt en krænkelse er omfattet af regler, som
beskytter mod diskrimination.

Set i det lys, mener DSI, der er behov for mere end to årsværk til sekreta-
riatet. DSI er meget bekymret for betydningen af, og risikoen ved, at give
klagenævnet så få ressourcer. I øvrigt mener DSI, at det på nuværende tids-
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gpunkt ikke er muligt at bedømme, hvor mange sager der vil blive rejst. Men
det er vigtigt, at de økonomiske ressourcer tillader en hurtig og samtidig
kvalificeret sagsbehandling. I den sammenhæng skal man erindre, at der
allerede i dag føres mange sager i forhold til loven om forbud mod for-
skelsbehandling på arbejdspladsen pga. handicap.

Alene af den grund mener DSI, at det er for få ressourcer, som afsættes til
klagenævnets sekretariat. 

DSI foreslår endvidere, at der indføres kvalitetsstandarder, herunder mini-
mumsgrænser for sagsbehandlingstid, og at det løbende vurderes, om de
tildelte ressourcer står mål med muligheden for at opfylde kvalitetsstan-
darderne.

Manglende deltagelse fra en parts side (§ 4)
Manglende svar fra en part må ikke kunne føre til, at nævnet opgiver at be-
handle en sag. I bemærkningerne til § 4 side 24, kan man læse at ”…Klage-
nævnet [vil] kunne beslutte, at sagen vil blive afgjort på det foreliggende grund-
lag eller bortfalde”. At en sag vil kunne bortfalde, hvis man ikke bidrager til
dens oplysning, har en oplagt urimelig virkning. Denne regel kunne føre
til, at alle indklagede med dårlig samvittighed eller en svag sag nægter at
svare!

Nægter en part at svare, må dette komme vedkommende til skade, idet
modpartens fremstilling da bør lægges til grund ved sagens afgørelse. DSI
tillægger det afgørende vægt, at § 4, stk. 2 bliver ændret.

Kendskab til handicap
DSI er meget bekymret for, om nævnets sekretariat får det nødvendige
kendskab til de forhold, der gør sig gældende for mennesker med handi-
cap. Der er langt fra tale om en homogen gruppe, hvilket forstærker beho-
vet for en sagsbehandling, der ikke blot kan, men skal indhente sagkyndig
viden i sagsbehandlingen. Dette ønsker DSI ændret i lovforslagets § 6. Det
er vigtigt, at personer med handicap også sikres de samme rettigheder i for-
hold til forberedelse af deres sag, som f.eks. ydes via en forberedende
involvering af institut for menneskerettigheder i forhold til visse sager.

Ligeledes er det vigtigt enten at gøre en klagers organisation til part i sa-
gen, hvis klager ønsker dette, eller at nævnet benytter organisationer, bl.a.
handicaporganisationerne, som sagkyndige med ret til at ytre sig inden for
hver deres område.
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g Yderligere kan DSI pege på, at sager, der drejer sig om mennesker med han-
dicap, skal til udtalelse i Center for Ligebehandling af Handicappede
(CLH) eller tilsvarende instanser, der har den nødvendige viden.

Inddragelse af organisationsrepræsentanter 
DSI mener ikke, det er rimeligt og hensigtsmæssigt at stille krav om, at alle
9 menige nævnsmedlemmer skal være jurister (§ 2). Formænd og sekreta-
riat bør kunne præstere den fornødne jura, ganske som man kender det i
de sociale nævn, Ankestyrelsen og Beskæftigelsesankenævnene. DSI me-
ner, der også i dette klagenævn skal inddrages lægmænd for at sikre, at den
rette viden er til stede, når nævnet træffer afgørelser. DSI foreslår derfor, at
lovforslaget ændres på dette punkt, således at der anvendes lægfolk med
kendskab til de forskellige diskriminationsområder, f.eks. særlige viden
om handicap i sager om handicap og diskrimination, samt anvendelse af
repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgivers og arbejdstagers side.

Her er det vigtigt at understrege behovet for, at de lægfolk som anvendes,
skal udvælges i forhold til sagens fokus, og ved udpegningen skal der tages
højde for, om der evt. at tale om diskrimination på baggrund af mere end
én årsag til diskrimination.

Yderligere er det ikke muligt med fuldstændig ligelig kønsfordeling blandt
9 menige nævnsmedlemmer, og det bør derfor hedde, at det ”tilstræbes”
og ikke ”sikres”.

Diskrimination – bedst at forebygge
Set i et historisk perspektiv er rettighedstilgangen i forhold til handicap mv.
forholdsvis ny, og dermed drejer det sig i høj grad om ’ubetrådt’ land. I for-
hold til det konkrete forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
pga. handicap, er der derfor et stort behov for at lære af de sager, som kla-
genævnet behandler og afgør. I det lys mener DSI, det er nødvendigt, at
organiseringen af klagenævnets arbejde indrettes, så også forebyggelses-
delen og en aktiv formidlingsdel indgår.

Etablering af en følgegruppe
DSI foreslår, at det tilføjes, at klagenævnet skal aflægge beretning (§ 12) til
en følgegruppe, der nedsættes af Beskæftigelsesministeren i samråd med
Ligestillings- og integrationsministeren. Beretningen skal give et grundigt
indblik i udviklingen på forskellige diskriminationsområder og være
offentlig tilgængelig.
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gFølgegruppen skal bestå af repræsentanter fra de grupper, som klagenæv-
net behandler klager fra (herunder DSI) samt arbejdsmarkedets parter. Føl-
gegruppens rolle er at forholde sig til klagenævnets beretning og være ini-
tiativtager i forhold til udarbejdelse af yderligere analyser af ligebehand-
lingsområdet, iværksætte forebyggende tiltag, skabe synlighed om
problemstillingerne f.eks. gennem kampagner og oplysning til arbejds-
givere, borgere mv. Det kan give forebyggelsen en langt mere fremtræ-
dende rolle samt skabe et medansvar blandt de involverede parter, hvilket
langt er at foretrække frem for klagesager.

Klagenævnet skal selv kunne rejse sager
DSI finder, at klagenævnet skal have mulighed for selv at rejse sager (egen-
driftskompentence), da der på ligebehandlingsområdet er behov for en
proaktiv indsats. Der er ligebehandlingsproblemstillinger, der er så kom-
plekse og netop har karakter af tendenser, at det er nødvendigt at under-
søge, hvorledes problemet hænger sammen, samt foreslå muligheden for
en mere overordnet og helhedsorienteret løsning af problemet. Det kunne
f.eks. dreje sig om en lov eller et offentligt tilbud, der viser sig at være di-
skriminerende.

Det er derfor meget beklageligt at konstatere, at dette lovforslag er et til-
bageskridt i forhold til de muligheder, som i dag findes for klager som følge
af racediskrimination. Dette nævn har i dag kompetence til af egen drift at
sætte undersøgelser i værk. Sådan skal det også være med det nye samlede
klagenævn. 

Klagenævnets muligheder for sanktioner 
Klagenævnet kan ifølge lovforslaget tildele den forurettede en godtgørelse
(§ 1). DSI er enig i, at klagenævnet i tilfælde af retsbrud bør kunne tilkende
klager en skønsmæssig godtgørelse, også for ikke-økonomisk skade. Ek-
sempelvis bør et menneske med et handicap, der får medhold i en sag om
at manglende ansættelse er forskelsbehandling pga. pågældendes handi-
cap, have mulighed for at få tilkendt en erstatning. Hvis et økonomisk tab
kan bevises, bør klager herudover have tilkendt erstatning for et sådant tab. 

Hvis der i praksis udvikles forskellige takster for godtgørelse for forskel-
lige typer af retsbrud, bør sådanne takster ikke absorbere økonomisk tab.

Klagenævnet som mægler
Endelig mener DSI, det er vigtigt, at klagenævnet kan spille en aktiv mæg-
lende rolle og ønsker derfor, at det tydeligt af lovforslaget fremgår, at Kla-
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g genævnet har en forpligtelse til at forsøge at skabe forlig mellem partnerne.
(I § 11 stk. 3 omtales ”Klagenævnets afgørelse og forlig”, men DSI mener ikke
det er klart, at Klagenævnet kan indgå forlig).

Hvis dette svar giver anledning til spørgsmål, er ministeriet naturligvis vel-
kommen til at henvende sig til DSI for supplerende oplysninger. Kontakt-
person i DSI, arbejdsmarkedspolitisk konsulent, Mette Raun, kan træffes
på tlf.: 3638 8570 eller e-mail: mr@handicap.dk. 

Med venlig hilsen

Stig Langvad
formand



153

B
ila

gBilag 8.

DSI
Kløverprisvej 10 B
2650  Hvidovre

Dato: 23.  janauar 2007
Vor ref.: 056.15.5/HK/chk

Deres ref.:
Afdeling: Formanden

Vedr. Høringssvar vedr. lov om klagenævn for ligebehandling.

Lovforslaget giver PTU anledning til at fremkomme med følgende be-
mærkninger:

PTU vil indledningsvis udtrykke stor glæde over og tilfredshed med, at re-
geringen har fremsat dette lovforslag, hvis indhold PTU i alt væsentligt kan
støtte og gerne vil tilslutte sig.

PTU kan også tilslutte sig DSI’s kommentarer og ændringsforslag.

Ad § 1, stk. 6:
PTU er ganske enig i, at klagenævnet i tilfælde af retsbrud bør kunne til-
kende klager en skønsmæssig godtgørelse, også for ikke-økonomisk skade.
Men hvis et økonomisk tab kan bevises, bør klager herudover have tilkendt
erstatning for et sådant tab.

Hvis der i praksis udvikles forskellige takster for godtgørelse for forskel-
lige typer af retsbrud, bør sådanne takster ikke absorbere økonomisk tab.

Ad § 2, stk. 3:
PTU stiller sig tvivlende over for det rimelige og hensigtsmæssige i at stille
krav om, at alle 9 menige nævnsmedlemmer skal være jurister.

Formænd og sekretariat bør kunne præstere den fornødne jura, ganske som
man kender det i de sociale nævn, Den Sociale Ankestyrelse og Beskæf-
tigelsesankenævnet. Når domstolene med held kan arbejde med lægdom-
mere, kan dette klagenævn vel også gøre det, jævnfør at de to formænd er
dommere og velkendte med denne opgave.
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g PTU foreslår derfor, at lovforslaget ændres på dette punkt således, at der
anvendes lægfolk med kendskab til de forskellige diskriminationsområder
og organisationsfolk fra henholdsvis arbejdsgiver og arbejdstagers side.

Fuldstændig ligelig kønsfordeling blandt 9 menige nævnsmedlemmer er
ikke opnåelig. Verbet ”sikres” bør formentlig erstattes af ”tilstræbes”.

Ad § 4, stk. 2:
Manglende svar fra en part bør ikke kunne føre til, at nævnet opgiver at
behandle en sag. Den regel vil føre til, at alle indklagede med dårlig sam-
vittighed eller en svag sag nægter at svare, hvilket fører til, at den diskri-
minerede selv må anlægge sag ved domstolene.

Denne regel har en oplagt urimelig virkning, som regeringen ikke kan
lægge navn til.

Indenfor retsplejen fører manglende svar til en pønal skadevirkning for
den, der nægter at svare. Det gælder også i huslejenævnssager.

Reglen bør her naturligvis følge samme spor.

Nægter en part at svare, må dette komme vedkommende til skade, idet
modpartens fremstilling da lægges til grund ved sagens afgørelse.

PTU tillægger det afgørende vægt, at §4, stk. 2 ændres som foreslået. Lo-
vforslaget begunstiger, som reglen nu er formuleret, den der ønsker at sa-
botere sagen.

Ad § 6:
Høringen af sagkyndige kan være en god idé.

Det er vigtigt enten at gøre en klagers organisation til part i sagen, hvis kla-
ger ønsker dette, eller at nævnet benytter organisationer, bl.a. handicapor-
ganisationerne, som sagkyndige med ret til at ytre sig inden for hver deres
område.

Med venlig hilsen

H. Kallehauge
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gBilag  9. 

København, 13. februar 2007

Beskæftigelsesministeriet
Att.: Trine Hougaard

Høringssvar vedr. Forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

Indledningsvist skal bemærkes, at Landsforeningen for bøsser og lesbiske
finder det stærkt kritisabelt, at foreningen ikke er med på høringslisten. 

Landsforeningen for bøsser og lesbiske hilser det velkomment, at regerin-
gen vil fremsætte forslag om oprettelse af et klagenævn, som omfatter alle
beskyttelseskategorier, herunder seksuel orientering. Det er netop forenin-
gens opfattelse, at der bør eksistere en klageadgang, og at den bedst orga-
niseres som en fælles enhed på tværs af alle områder. Dette er den mest hen-
sigtsmæssige måde at sikre, at alle områder bliver varetaget.

Landsforeningen havde ved et seminar i 2006 besøg af den svenske homo-
ombudsmand, som blandt andet redegjorde for, at man nu i Sverige var ved
at slå de forskellige adskilte klageorganer sammen til et fælles organ, idet
man var nået frem til, at det ville være en bedre organisering.

Landsforeningen imidlertid også nogle opmærksomhedspunkter:

Landsforeningen finder det ikke fuldt tilfredsstillende, at Nævnet alene
forholder sig til nugældende lovgivning. Derimod burde oprettelsen af
Nævnet ledsages af indførelsen af et generelt forbud mod forskelsbehand-
ling.

Landsforeningen finder det ikke tilfredsstillende, at Nævnet ikke kan tages
sager op af egen drift. Foreningen kender eksempler på, at personer er ble-
vet diskrimineret men ikke har personligt overskud til at føre en sag,
selvom der foreligger dokumentation. I visse af disse situationer kunne det
være relevant at starte en generel sag på basis af den foreliggende doku-
mentation.

Det er Landsforeningens opfattelse, at der bør være et lægt element i Næv-
net. I forslaget ser det ud til, at kun jurister kan komme i betragtning. På et
så komplekst område som dette, finder foreningen det væsentligt, at der
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g områdespecifik viden tilgængelig i Nævnet. Dette bør tilstræbes på den ene
eller den anden måde.

Rollerne i nævnet bør omtales kønsneutralt, f.eks. som forperson eller for-
mand/-kvinde.

Foreningen finder ikke, at to årsværk kan være tilstrækkeligt til varetage
opgaven.

Landsforeningen er bekendt med, at Institut for Menneskerettigheder i for-
bindelse med lovforslaget udarbejder en udredning om klagemuligheder.
Landsforeningen har deltaget i rundbordsmøde på Instituttet om klage-
adgange, og resultatet af drøftelserne herfra indgår i udredningen. Lands-
foreningen skal på den baggrund henvise til den kommende udredning.

Med venlig hilsen
LANDSFORENINGEN FOR BØSSER OG LESBISKE

Søren Laursen
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gBilag 10. 

Beskæftigelsesministeriet Dato 29-01-2007 
Trine Hougaard Ref. 
Juridisk, Arbejdsretligt og Internationalt Center 
Ved Stranden 8 
1061 København K 

Høring. Forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling 

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte lovforslag i høring
d.16.januar.2007. 

Vi har desværre ikke haft tidsmæssig mulighed for at udarbejde nærmere
kommentarer til forslaget. 
Dansk Flygtningehjælp vil imidlertid gerne udtrykke generel tilfredshed
med forslaget om at oprette et fælles klagenævn. Et fælles klagenævn kan
styrke beskyttelsen mod forskellige diskriminationsgrunde, herunder
beskyttelsen mod diskrimination på grund af etnisk oprindelse. 

Med venlig hilsen 

Bente Bondebjerg, chefkonsulent 

Dansk Flygtningehjælp / Frivilligafdelingen 
Bente.Bondebjerg@drc.dk 
Direkte telefon 33735244 

Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
Tlf. +45 3373 500
Fax +45 3332 8448 
1300 København K 
www.flygtning.dk 

Dansk Flygtningehjælp er en paraply-
organisation der arbejder for at skabe en
bedre fremtid for flygtninge i Danmark
og i verdens brændpunkter 

Dansk Flygtningehjælp
Giv flygtninge en  fremtid
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Beskæftigelsesministeriet

Høring om udkast til lov om Klagenævn for ligebehandling

Med mail modtaget den 26. januar 2007 blev Retssikkerhedsfonden anmo-
det om at udtale sig over lovudkastet om Klagenævnet for Ligebehandling.
Høringsfristen blev sat til den 2. februar 2007.

På grund af den korte frist har det ikke været muligt for Retssikkerheds-
fonden at foretage en egentlig gennemgang, men været nødt til at koncen-
trere sig om et par hovedpunkter, jf. det følgende. 

Der er ingen tvivl om, at der er fordele forbundet ved en samlet lovgivning
om klagenævnsbehandling for så vidt angår de forskellige diskrimina-
tionsgrunde. Retssikkerhedsfonden hilser bestræbelserne herpå velkom-
men.

Det siges udtrykkeligt, at der ingen udvidelse foreslås af den materielle be-
skyttelse mod forskelsbehandling, og der tilsigtes ingen ændring heri.
Uheldigvis medfører forslaget imidlertid klart en begrænsning af den reelle
beskyttelse mod forskelsbehandling derved, at muligheden for at et kla-
georgan på eget initiativ kan optage en sag til behandling, hvis organet
skønner sagen tilstrækkelig vigtig og betydningsfuld, afskæres. Der bliver
således ingen mulighed overhovedet for, at sager tages op af egen drift efter
forslagets bemærkninger.

Man anser dette for at være et betydeligt tilbageskridt. Lovgivningen er
relativt kompliceret og tilsigter at beskytte grupper, som af forskellige
årsager ofte vil have vanskeligt ved at bringe sager mod eller for danske
myndigheder. Der argumenteres ikke for denne forringelse af beskyttelsen
mod diskrimination.

Retssikkerhedsfonden skal henstille, at Klagenævnet ved nærmere angivne
kriterier (væsentlighed, generel interesse osv.) får lejlighed til også på eget
initiativ at behandle sager om forskelsbehandling.

I modsætning til hvad der er tilfældet for så vidt angår en del af de eksi-
sterende klageorganer, vil nævnet fremtidigt alene skulle udpeges af rege-
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gringen. Om arbejdsmarkedets parter, Institut for Menneskerettigheder osv.
kommer til at spille en rolle vil således alene afhænge af beslutninger truf-
fet af de indstillende ministre. Denne ændring, som der ikke argumenteres
for i lovudkastet vil være en forringelse af den nuværende retstilstand, og
Retssikkerhedsfonden skal anbefale, at i hvert fald tre af medlemmerne
udpeges af arbejdsmarkedets parter (to) og Institut for Menneskerettig-
heder (et). Det henstilles endvidere, at et medlem af formandskabet vil
være et af de sidstnævnte tre udpegede medlemmer.

På trods af at en samlet regulering af klageprocedurerne kan være en for-
del må det på den ovenfor beskrevne baggrund konstateres, at der samlet
vil være tale om en forringelse af beskyttelsen mod forskelsbehandling i
dansk ret. Beskæftigelsesministeriets forudsætning om, at der kun behøver
afsættes to medarbejdere til behandlingen af forekomsten af diskrimination
i Danmark er da også baseret på at organet alene kan optage sager efter hen-
vendelse fra den krænkede. Det er fondens opfattelse af fordelene ved en
administrativ klagebehandling og dermed sparede ressourcer hos politi og
domstole i høj grad forudsætter, at et veludrustet og bredt sammensat kla-
georgan har mulighed for at gå ind på eget initiativ i situationer, hvor der
foreligger forskelsbehandling af væsentlig karakter. I modsat fald opnår
man næppe de menneskelige og samfundsmæssige fordele, som et effek-
tivt klagesystem ellers kunne tilbyde. 

Med venlig hilsen

Ole Espersen
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g Supplerende bemærkninger

Beskæftigelsesministeriet

Forslag til lov om Klagenævn for ligebehandling
Ved skrivelse af 26. januar 2007 anmodede Beskæftigelsesministeriet om
Retssikkerhedsfondens eventuelle kommentarer til udkast til forslag til lov
om Klagenævn for ligebehandling. På grund af den korte høringsfrist af-
gav Retssikkerhedsfonden en udtalelse allerede den 1. februar 2007, men
vil gerne nu supplere med følgende:

Som det blev understreget værdsættes det, at der nu oprettes et centralt kla-
genævn, hvilket, således som det også fremgår af bemærkningerne, må
medføre en række fordele, bl.a. for så vidt angår spørgsmålet om diskrimi-
nation, der kan tænkes at være baseret på forskellige grunde. Der vil også
være en fordel derved, at den erfaring og ekspertise, der oparbejdes, og de
midler af mere generel karakter, der kan bringes i anvendelse mod diskri-
mination, må antages at blive styrket.

Retssikkerhedsfonden vil specielt understrege, at muligheden for i alle
tilfælde at fastsætte en godtgørelse til den krænkede, uden at denne med
henblik herpå har behov for at gå domstolsvejen, er et fremskridt. 

Selvom der ingen pligt er for en indklaget part til at medvirke til sagens op-
lysning, må det antages at tilskyndelsen til en sådan medvirken vil øges i
kraft af bestemmelsen i § 4, hvor det udtrykkeligt fastsættes, at klagenæv-
net, hvis opfordringen til at svare ikke efterkommes, kan beslutte at sagen
kan afgøres på det foreliggende grundlag. 

Baggrunden for Retssikkerhedsfondens opfordring i skrivelsen af 1. fe-
bruar 2007 til at undlade fjernelse af muligheden for at nævnet kan tage
sager op af eget initiativ er følgende: 

Det må i almindelighed anses for ønskværdigt, at forskelsbehandling und-
gås ved forebyggende virksomhed eller i al fald uden politi og domstole og
derved uden behov for partskonflikter, hvor den ene part, typisk, vil være
en tabende part. Her vil, og især efterhånden som nævnets erfaring øges,
egne initiativer på områder, hvor forskelsbehandling af mere omfattende
eller principiel karakter finder sted, være nyttig.
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gDet kan tilføjes, at en krænket part, der skal tage initiativet til en klage, også
selv om der foreligger mulighed for retshjælp, formentlig jævnligt vil være
tilbageholdende med at iværksætte klagemål af denne karakter, bl.a. med
baggrund i ukendskab til retsstillingen og til de muligheder for oprejsning,
der måtte findes. 

Retssikkerhedsfonden er i øvrigt enig med ministeren i, at brug af retten til
eget initiativ på områder, hvor nævnet fx i kraft af omtale i medierne, fin-
der at burde tage sagen op, vil kunne medvirke til et større kendskab til reg-
lerne om forebyggelse af forskelsbehandling, og dermed til øget brug af
midlerne eller, hvad der naturligvis er at foretrække, til at den eller de, der,
måske uvidende, overtræder reglerne vil ændre praksis. I denne forbin-
delse henviser Retssikkerhedsfonden til ministerens udtalelser til medierne
den 14. december 2005 om betydningen af, at klagenævn anvender mulig-
heden for at tage sager op på eget initiativ og gør omverdenen bekendt her-
med.

Med venlig hilsen

Ole Espersen
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g Bilag 12. 

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K
Mail sendt til: bm@bm.dk

Den 25. januar 2007
Ref. 
D.nr.2006/00393-016

Det Centrale Handicapråd og Center for Ligebehandling af Handicappede
har med tak modtaget til høring udkast til forslag til lov om Klagenævnet
for Ligebehandling.

Både rådet og centret har siden implementeringen af forbudet mod for-
skelsbehandling på grund af handicap i lov om forbud mod forskels-
behandling på arbejdsmarkedet m.v. trådte i kraft, argumenteret for nød-
vendigheden af en administrativ klageadgang. Rådet og centret er derfor
overordentlig tilfredse med, at en sådan mulighed nu foreligger. 

Fælles klageorgan – særligt kendskab til personer med funktionsned-
sættelser
Rådet og centret kan se fordelen ved et samlet klageorgan for alle diskri-
minationsgrundene, idet et sådan klageorgan vil kunne håndtere situatio-
ner, der involvere flere beskyttelseskriterier. Men rådet og centret kan også
være bekymret for, at et samlet klageorgan ikke er i besiddelse af den eks-
pertise, der er nødvendig for at kunne håndtere klager over diskrimination
på grund af handicap. Rådet og centret ønsker derfor, at man ved udpeg-
ningen og sammensætningen af nævnsmedlemmer er særlig opmærksom
på dette. Dette gælder i forhold til lovforslagets § 2 og § 5. 

Lovforslagets § 1
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 1, at opregningen af Kla-
genævnets retsmidler er udtømmende. Rådet og centret undrer sig over, at
opregningen ikke inkluderer muligheden for, at overtrædelse af loven § 5,
jf. lovens § 8 giver mulighed for at straffe med bøde.

Lovforslagets § 4 
Rådet og centret skal foreslå, at sekretariatet pålægges at forsøge at indgå
forlig mellem sagens parter. Det fremgår af lovforslagets § 11, stk. 3 “at hvis
Klagenævnets afgørelser og forlig”, herved kan rådet og centret se, at der er
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gmulighed for at indgå forlig, hvorfor det også bør nævnes i lovforslagets §
4. Det er rådets og centrets vurdering, at man ved at indgå forlig oftere vil
opnå en positiv ”læringsproces”, der kan være med til at forebygge efter-
følgende overtrædelser af diskriminationslovgivningen.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger, at Klagenævnets sekretariat,
på samme måde som Ligestillingsnævnet i dag er forpligtet, skal kunne
rådgive borgere, virksomheder, organisationer, myndigheder m.v. med
hensyn til, hvor og hvorledes en sag om forskelsbehandling kan indbrin-
ges samt yde rådgivning om Nævnets praksis. Rådet og Centret skal for-
slå, at det i forbindelse med vejledningsforpligtelsen understreges, at der
ikke er egentlige formkrav til klagens udformning, men Klagenævnets
sekretariat har mulighed for hjælpe med en egentlig udformning af klagen.
Dette forudsætter dog, at der er afsat de nødvendige økonomiske ressour-
cer til sekretariatets betjeningen.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets § 4, stk. 2, at såfremt en af
parterne ikke efterkommer opfordringen til at svare, så kan Klagenævnet
beslutte, at sagen kan afgøres på det foreliggende grundlag eller bortfalde.
Rådet og centret mener, at konsekvensen af, at en af sagens parter ikke
ønsker at medvirke til sagen oplysning må være at sagen afgøres på det
foreliggende grundlag, hvilket også fremgår af teksten til lovforslagets § 4
og ikke at konsekvensen er, at sagen helt kan bortfalde.

Lovforslagets § 6
I forhold til lovforslagets § 6 om nævnets mulighed for at indhente sag-
kyndig bistand i forbindelse med en klage, har rådet og centret med glæde
konstateret, at der i bemærkningerne nævnes et eksempel med arbejds-
giverens forpligtigelse til at tilpasse arbejdspladsen til en person med han-
dicap. Det kan også være nødvendigt, at nævne relevante institutioner m.v.
hvor en sådan viden findes. Her kunne fx nævnes Center for Ligebehand-
ling af Handicappede. 

Lovforslagets § 7
Rådet og centret finder det uheldigt, at Klagenævnet ikke kan foranstalte
bevisførelse, herunder afhøring af parter og vidner. Det betyder, som det
fremgår af bemærkningerne, at sådanne sager må afvises. Rådet og centret
er opmærksomme på, at det er ”normalt”, at en sådan bevisførelse ikke fin-
der sted ved administrative klageorganer. Men det er uheldigt idet af-
høring af parter og vidner kan være vigtige forudsætninger for at afgøre
sagen på et reelt grundlag. Netop i spørgsmålet om overtrædelser af lov om
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g forbud mod forskelsbehandling må der kunne rettes en parallel til
Arbejdsretten, hvor det er muligt at foretage afhøring af parter og vidner. 

Under sagens forberedelse bør det være muligt, at parterne kan fremsætte
bemærkninger skriftligt eller mundtligt ved et møde med sekretariatet, jf.
bekendtgørelse for forretningsorden for Ankestyrelsen, § 14, stk. 3. Det er
vigtigt at understrege, at sekretariatet under partshøringen foretager denne
på en måde, så der tages hensyn til, at nogle personer med funktionsned-
sættelser kan have svært ved at anvende den “almindelige” formidlings-
form, men fx har større mulighed for at udtrykke sig mundtligt end skrift-
ligt.

Rådet og centret er undrende overfor, at Klagenævnet kan afvise at be-
handle en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives kla-
geren medhold i sagen, jf. lovforslagets § 7. stk. 2. Der bør være mulighed
for at indbringe en afgørelse efter lovforslagets § 7, stk. 2 til Klagenævnet,
på samme måde som tilfældet er i lovforslagets § 7, stk. 1.

Egen drift undersøgelser 
Det fremgår af punkt 2.2. i de almindelige bemærkninger, at Klagenævnet
ikke får adgang til at tage sager op af egen drift. Det finder rådet og centret
uheldigt, idet en sådan adgang kan være med til at sikre, at der ikke sker
overtrædelser af diskriminationsforbuddene og sikre, at der tilvejebringes
viden om, hvordan bl.a. lov om forbud mod forskelsbehandling på ar-
bejdsmarkedet fungerer i praksis. Rådet og centret er opmærksom på, at
Klagenævnets afgørelser skal offentliggøres i anonymiseret form. Men rå-
det og centret mener ikke, at dette er tilstrækkeligt til at sikre ”overvåg-
ningen”. Rådet og centret mener, at der kan trækkes en parallel til Anke-
styrelsen, der bl.a. også har til opgave at tilvejebringe viden om den soci-
alpolitiske udvikling blandt andet gennem analyser og statistik. Ved
muligheden for egen drift undersøgelser kombineret med den årlige be-
retning fra Klagenævnet, jf. lovforslagets § 12, sikres en større grad af sik-
ker for, at ligebehandlingsproblemstillingerne overvåges og følges tæt.
Sådan at  man løbende har mulighed for at sikre og justere forholdene.

Lovforslagets § 12
Det fremgår af lovforslagets § 12, at Klagenævnet skal afgive en årlig
beretning om sin virksomhed. Spørgsmålet er, hvem beretningen skal afgi-
ves til? Det er ikke præciseret i lovforslaget eller i bemærkningerne, hvem
der har det endelige ansvar for Klagenævnet. Det er i “Notat om beskri-
velse af regeringens forslag om oprettelse af Fælles Klageorgan for Ligebe-
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ghandling”, understreget, at Klageorganet er uafhængigt og derfor skal pla-
ceres adskilt fra ministerierne. Rådet og centret formoder, at beretningen
på samme måder som afgørelserne offentliggøres.

Rådet og centret kan ikke undlade at bemærke, at det er uheldigt at placere
sekretariatet for klagenævnet fysisk sammen med Ankestyrelsen.. Uheldigt
fordi Ankestyrelsen, så vidt rådet og centret er orienteret, i dag har til huse
i en bygning, der ikke umiddelbart er tilgængelig for personer med fysiske
funktionsnedsættelser. Det kan evt. give anledning til spørgsmål om over-
træde af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 

Med venlig hilsen

Lene Maj Pedersen

29. januar 2007



166

B
ila

g Bilag 13. 

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

Vedrørende høring om udkast til forslag til lov om Klagenævnet for
Ligebehandling 
Vi har med mail den 15. januar 2007 modtaget ovenstående med anmod-
ning om eventuelle bemærkninger senest 29. januar 2007. 

Ældremobiliseringen hilser med tilfredshed forslaget om at oprette et kla-
genævn for ligebehandling, så alle former for klager på grund af forskels-
behandling, herunder forskelsbehandling på grund af alder, kan behand-
les på samme måde inden for det administrative system. Ældremobilise-
ringen har noteret sig og finder det væsentligt og positivt, at Klagenævnet
får kompetence til at behandle klager over forskelsbehandling både uden
for arbejdsmarkedet og på arbejdsmarkedet.

Efter forslaget skal formanden og de 2 næstformænd være dommere, og de
9 øvrige medlemmer af nævnet have juridisk kandidateksamen. Ældre-
mobiliseringen finder ikke, at de 9 medlemmer nødvendigvis skal være
jurister. Det vil give større bredde, såfremt dette krav blev opgivet og der-
med større sandsynlighed for, at nævnet på tilfredsstillende måde kunne
dække de områder for forskelsbehandling, hvor der er få sager.  

Ressourcetildelingen til sekretariatet forekommer meget beskeden. Æl-
dremobiliseringen går ud fra, at der kan ske justering i bemandingen,
såfremt antallet af sager eller kompleksiteten af disse bliver større end
skønnet.
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gKlagenævnet er efter forslaget et snævert juridisk sagsbehandlingsorgan.
Der er ikke i forslaget lagt op til at nævnet selv kan rejse sager, foretage
informations- og forskningsvirksomhed – selvom nævnet dog skal udgive
en årsberetning – eller lægge op til diskussioner. Det bør overvejes, om
nævnet selv skal kunne rejse sager. De øvrige nævnte funktioner vil nok
ikke naturligt kunne indpasses i Ankenævnet, hvor Klagenævnet foreslås
placeret.

Ældremobiliseringen foreslår, at der sker en gennemgang af alle områder
for forskelsbehandling med henblik på, at der over alt skabes rimelige
muligheder for at dække informations- og forskningsvirksomhed og der-
med skabe debat, så der gives lige muligheder på dette område, ligesom
der er skabt lige muligheder for administrativ klageadgang. En realisering
af en sådan idé vil formentlig også kunne have en positiv nationaløkono-
misk effekt, idet det vil give større mulighed for at alle grupper, herunder
ældre, kan få et positivt livsindhold og blive aktive deltagere i det danske
samfund.

Med venlig hilsen   

Knud Kingo Christensen
Formand for Ældremobiliseringe
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g Bilag 14. 

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

København, den 30. januar 2007. 

Vedrørende udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Lige-
behandling.

Ved e-mail af 15. januar 2007 har Beskæftigelsesministeriet fremsendt ud-
kast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling, idet ministeriet
har anmodet om eventuelle bemærkninger til udkastet. 

I. Generelle bemærkninger til udkastet. 
Det er efter Amnesty Internationals opfattelse positivt, at man med nær-
værende udkast vil styrke beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund
af social oprindelse, alder og handicap i forhold til de nuværende regler,
hvor personer, som mener sig forskelsbehandlet af disse grunde, i langt de
fleste tilfælde er henvist til at anlægge civilt søgsmål. 

Det er ligeledes positivt, at det påtænkte Klagenævn efter forslaget får en
mere vidtgående kompetence i behandlingen af konkrete sager om diskri-
mination på grund af race eller etnisk oprindelse end den nuværende
Klagekomité for etnisk ligebehandling. 

I forhold til de klageinstanser, som det fremtidige Klagenævn tænkes at
skulle erstatte, er der således tale om en styrkelse af beskyttelsen mod
diskrimination, som Amnesty International hilser velkommen. 

Samtidig indeholder udkastet dog en række bestemmelser - særligt om de
personalemæssige ressourcer og om adgangen til at tage sager op af egen
drift - som betyder, at man må frygte, at der i praksis alene bliver tale om
en beskeden styrkelse af beskyttelsen mod forskelsbehandling. 

Dansk afdeling
Gammeltorv 8, 5. sal
1457 København  K



169

B
ila

gSamlet finder Amnesty International, at man med udkastet har valgt at
nøjes med en ringere beskyttelse mod forskelsbehandling end nødvendigt,
og end man kunne have håbet på. 

II. Konkrete bemærkninger. 

Vedrørende nævnets saglige kompetence.
Det er positivt, at det nye klageorgan får mulighed for at tilkende godt-
gørelse i sager om overtrædelse af lov om forbud mod forskelsbehandling
på arbejdsmarkedet i sager om en lang række diskriminationsgrunde, som
tidligere kun kunne behandles ved de almindelige domstole.

Det er ligeledes positivt, at det nye klagenævn skal kunne træffe en egent-
lig afgørelse og tilkende klageren en godtgørelse, hvor den nuværende
Klagekomité for Etnisk Ligebehandling – i sager om forskelsbehandling på
grund af race og etnisk oprindelse – alene kan afgive en udtalelse og hen-
stille, at klageren blev meddelt fri proces til anlæggelse af et civilt søgsmål.  

Vedrørende den manglende kompetence til at behandle sager af egen
drift. 
Men det er beklageligt, at det nye klagenævn – ifølge bemærkningerne 
s. 13 - ikke skal kunne tage sager op af egen drift. Når tanken med at samle
alle sager vedrørende de vigtigste diskriminationsgrunde ét sted for at gøre
det enkelt – også for udsatte grupper – at tage retlige skridt mod forskels-
behandling, er det at modarbejde det overordnede mål, hvis klagenævnet
ikke skal kunne reagere af egen drift, når eller hvis det identificerer for-
skelsbehandling, enten som individuelle tilfælde eller på strukturelt
niveau. 

Sager hvor mundtlig behandling ville være mest hensigtsmæssig.
Nævnsbehandling i stedet for behandling i det fagretlige system. 
Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at klagenævnet alene skal
kunne behandle sager på skriftligt grundlag, og at sager, som findes at for-
udsætte mundtlige forklaringer og egentlig bevisvurdering, skal afvises jf.
bemærkningerne til § 7.

Amnesty International skal opfordre til, at forslaget ændres, således at der
gives mulighed for, at klagenævnet kan beslutte at undergive en klage
mundtlig behandling. 
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g Efter Amnesty Internationals opfattelse er det uheldigt, at forslaget ikke
giver mulighed for mundtlig behandling af klagesagerne. Da der ikke er
tale om strafferetlige sanktioner, eller om at de indklagede eller vidner ved
at afgive forklaring for nævnet ville risikere at pådrage sig et strafferetligt
ansvar, ville det efter Amnesty Internationals opfattelse være både hen-
sigtsmæssigt og ubetænkeligt at give det kommende klagenævn kompe-
tence til at gennemføre mundtlig behandling af sagerne, herunder til at ind-
kalde vidner til at afgive forklaringer.  

I sager om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, hvor klageren er ansat
på en virksomhed og klager over forskelsbehandling i et ansættelsesforhold,
enten som forhold, der er konkret rettet mod klageren eller som forhold,
der er udslag af generelt diskriminerende procedurer eller strukturer i det
daglige arbejde, vil det være hensigtsmæssigt, at der kan gennemføres vid-
neafhøringer. 

Særligt hvor klagenævnet efter forslagets § 1, stk. 5, træder i stedet for behandling
i det fagretlige system er det beklageligt, at man ikke vil give mulighed for
mundtlig behandling. Det er positivt, at man vil give arbejdstagere, som
mener sig udsat for ulovlig forskelsbehandling i strid med kollektive over-
enskomster, denne mulighed, når deres faglige organisation/stedlige
tillidsrepræsentant ikke vil tage skridt til at anlægge en sag i det fagretlige
system. Men det er ærgerligt, at man ikke vil sikre en behandling, som lever
op til det fagretlige system, ved at give mulighed for mundtlig behandling.
Både i arbejdsretten og i diverse voldgiftsretter er der mundtlig behandling
af sagerne. Klagenævnets skriftlige behandling er på den baggrund ikke en
fuldgod erstatning for det fagretlige system. 

Om bemandingen af klagenævnets sekretariat og konsekvenserne 
for nævnets virksomhed. 
Det fremgår af bemærkningerne side 14, at man forventer, at der vil indgå
ca. 250 sager om året, og at der til forberedelse og efterbehandling af sa-
gerne vil blive ansat et sekretariat på to (2) medarbejdere.

Det er efter Amnesty Internationals opfattelse en alt for ringe bemanding,
hvis Klagenævnet skal kunne udføre sit arbejde med en rimelig effektivi-
tet og inden for en rimelig sagsbehandlingstid.  
Amnesty International skal derfor anbefale, at angivelsen af en forventet
bemanding på to sekretariatsmedarbejdere, jf. bemærkningerne side 14,
suppleres med en bemyndigelsesbestemmelse, hvor beskæftigelsesmini-
steren bemyndiges til at ansætte et efter sagsmængden passende antal sekreta-



171

B
ila

griatsmedarbejdere, og at det udtrykkeligt angives i bemærkningerne, at mi-
nisteren skal have mulighed for en fleksibel tilpasning af sekretariatet til
den enhver tid foreliggende sagsmængde.  

For det første skal det erindres, at dette nye sekretariat skal erstatte to
sekretariater, som tidligere lå hos Ligestillingsnævnet og Klagekomiteen for
Etnisk Ligebehandling. 

For det andet kan det forventes, at flere borgere ville benytte sig af den nye
klagemulighed på grund af den udvidede kompetence i sager om for-
skelsbehandling på grund af etnicitet (til at tilkende bod), som Klagenæv-
net får i forhold til den nuværende Klagekomité, som alene kan afgive en
udtalelse og henstille, at der meddeles klageren fri proces. 

For det tredje må man efter Amnesty Internationals opfattelse forvente, at
den saglige udvidelse af Klagenævnets kompetence – til også at omfatte
diskrimination på grund af handicap og alder – vil medføre en endog meget
væsentlig stigning i antallet af klagesager. I forhold til personer, som ud-
sættes for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, vil de borgere,
som kan forskelsbehandles på grund af især alder, men også handicap,
udgøre en ressourcestærk ”gruppe”, som kan forventes i høj grad at ville
benytte sig af retten til at klage. 

Man må derfor frygte, at det vil svække behandlingen af de sager, som ved-
rører mere ressourcesvage grupper af borgere, fordi tilkomsten af de ”nye”
sagskategorier må forventes at lægge beslag på en meget stor del af de i for-
vejen begrænsede ressourcer. 

I bemærkningerne, side 11, anføres det, at sekretariatet skal kunne rådgive
borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder om, på hvilken
måde en sag om forskelsbehandling kan indbringes, og om nævnets prak-
sis. 

Det anføres videre i bemærkningerne, side 18, at klagenævnet som en
administrativ instans vil være underlagt de sædvanlige forvaltningsretlige
forpligtelser til at oplyse sager af egen drift og vejlede sagens parter og sikre
partshøring og til at begrunde afgørelserne, herunder også afslag på at tage
klager under realitetsbehandling. 

Allerede disse sagsbehandlingsskridt betyder efter Amnesty Internationals
opfattelse, at en bemanding på to fuldtidsmedarbejdere, som udover de
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g forvaltningsretlige forpligtelser også skal forestå den praktiske betjening af
nævnet, er helt utilstrækkelig, og betyder, at man på forhånd har svækket
klagenævnets muligheder for at arbejde effektivt og på forhånd må
påregne lange sagsbehandlingstider.  

Endelig betyder den svage bemanding, at det ikke bliver muligt for sekre-
tariatet at oparbejde en egentlig ekspertise/sagkundskab inden for de
enkelte diskriminationsområder, herunder til at identificere forskels-
behandling på de forskellige områder. 

Samlet må man frygte, at klagenævnets gennemslagskraft på forhånd må
anses for at blive beskeden, allerede fordi nævnet efter forslaget vil blive
hæmmet af de ringe ressourcer. Man risikerer, at den ringe gennemslags-
kraft og de lange sagsbehandlingstider vil virke selvforstærkende og få
borgerne til at fravælge denne mulighed for at tage til genmæle over for
forskelsbehandling – til skade for det overordnede arbejde for ligestilling i
det danske samfund. 

Om offentliggørelse af nævnets afgørelser i anonymiseret form. 
Det fremgår af udkastets § 8, stk. 2, at nævnets afgørelser protokolleres og
offentliggøres i anonymiseret form. Amnesty International anerkender, at
der kan være hensyn til enkeltpersoner, som taler for anonymisering, men
finder, at reglerne for offentliggørelse af nævnets afgørelse ellers bør følge
retsplejelovens regler om offentlighed i borgerlige sager. 

Efter Amnesty Internationals opfattelse vil afgørelsernes vejledende effekt
være betydeligt større, hvis man kan læse, hvilken privat virksomhed, for-
retning eller faglig organisation, branche eller fag en afgørelse omhandler.
Ved at anonymisere afgørelserne går man glip af en vigtig del af den
opdragende virkning, som sådanne afgørelser ellers kunne have på forret-
ninger, virksomheder og offentlige myndigheder. Der er ikke i bemærk-
ningerne anført nogen begrundelse for at fravælge denne pædagogiske
effekt af afgørelserne. Man kan sammenligne med Smiley-ordningen for
butikker, restauranter og andre detailvirksomheder, som netop benytter
åbenhed og offentliggørelse som incitament til at få de erhvervsdrivende
til at arbejde hen mod en bedre praksis (code of conduct). 

Efter Amnesty Internationals opfattelse er der næppe noget vægtigt hen-
syn til private virksomheder, faglige organisationer eller offentlige myn-
digheder i denne sammenhæng, som kan begrunde anonymisering på
netop dette område (ulovlig forskelsbehandling). 
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gOm klagerens pligt til at godtgøre, at klagerens faglige organisation ikke
har ønsket at starte en sag i det fagretlige system. 
Det fremgår af udkastets forslag til § 1, stk. 5, at klagenævnet kan behandle
klager fra lønmodtagere om forskelsbehandling i strid med kollektive over-
enskomster, som har bestemmelser om ligebehandling svarende til den
eksisterende lovgivning, hvis lønmodtageren/klageren kan godtgøre, at lønmod-
tagerens faglige organisation ikke agter at iværksætte en fagretlig behandling af
kravet.

Efter Amnesty Internationals opfattelse vil der forekomme situationer,
hvor lønmodtagerens faglige organisation ikke vil iværksætte en fagretlig
behandling af klagen, og hvor organisationen/den stedlige repræsentant
heller ikke vil udstede dokumentation for, at man ikke agter at støtte løn-
modtageren i klagen. På den baggrund kan det være vanskeligt for løn-
modtageren at godtgøre, at hans eller hendes faglige organisation ikke vil
iværksætte en fagretlig klagesag. Amnesty International skal derfor foreslå,
at der skabes mulighed for, at klagenævnet på foranledning af klageren ret-
ter henvendelse til den faglige organisation og anmoder organisationen om
at oplyse, om man agter at tage initiativ til en fagretlig behandling af kla-
gen, idet nævnet så i benægtende fald eller ved manglende svar kan
beslutte at behandle klagen. 

Ad § 10, om ophør af en klagesag ved efterfølgende intervention fra løn-
modtagerens faglige organisation. 
Det fremgår af udkastets § 10, at klageren til enhver tid kan tilbagekalde
sin klage. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at det kan ske,
hvor klagerens faglige organisation efterfølgende beslutter alligevel at tage
skridt til anlæggelse af en sag i det fagretlige system. 

Amnesty International er selvsagt enig i, at klageren på et hvilket som helst
tidspunkt skal kunne trække en klage tilbage. Amnesty International fin-
der imidlertid, at der kan være klagesager, som vedrører generelle forhold
i en virksomhed eller en branche, som det vil være rigtigst at få påtalt, uan-
set at den konkrete klage er trukket tilbage. Amnesty International tænker her
på den situation, hvor en faglig organisation ikke har ønsket at hjælpe sit
medlem i første omgang, men siden hen går ind i sagen, og hvor organi-
sationen primært er motiveret af ønsket om at undgå en afgørelse fra kla-
genævnet, som statuerer ulovlig forskelsbehandling – og dermed også at
den faglige organisation har forsømt sit ansvar for at beskytte sit medlems
ret til ligebehandling.  
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g I sådanne sager, som vedrører de faglige organisationers ansvar for at iden-
tificere ulovlig og overenskomststridig forskelsbehandling, ville det være
nyttigt, om klagenævnet fik kompetence til at fremsætte en principiel
udtalelse uden retsvirkninger på grundlag af klagesagen, selv om den kon-
krete klage er trukket tilbage. 

Med venlig hilsen

Lars Normann Jørgensen                                                                      Claus Juul  
Generalsekretær                                                                      Juridisk konsulent
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