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ERROR! SWITCH ARGUMENT NOT SPECIFIED. 

1 INDLEDNING 

Der er for nuværende intet generelt forbud mod diskrimination på grund af 
handicap i Danmark. Vi har alene et forbud mod diskrimination på grund af 
handicap inden for arbejdsmarkedet. Det betyder, at der i alle samfundets øvrige 
forhold som udgangspunkt intet er til hinder for at forskelsbehandle personer 
uden nogen saglig begrundelse, og alene fordi de har et handicap. 
 
Konkret betyder det, at personer med handicap efter dansk ret bl.a. må affinde sig 
med at blive nægtet adgang til natklubber eller servering på en restaurant, afslag 
på forsikringer og boliger samt manglende adgang til uddannelsesinstitutioner og 
offentlig transport. 
 
Den manglende juridiske beskyttelse står også i skarp kontrast til de 
menneskeretlige forpligtelser, som Folketinget har vedtaget at følge med 
vedtagelsen og ratificeringen af FN’s Handicapkonvention og det efterlader 
Danmark som det eneste land i Skandinavien, der ikke har et generelt forbud mod 
diskrimination på grund af handicap. 
 
At problemet ikke blot er en teoretisk, juridisk diskussion viser bl.a. en SFI-rapport 
fra 2013 (Hverdagsliv og levevilkår for personer med funktionsnedsættelse, 
rapport 13:26). Heraf  fremgår, at 23 procent af alle personer med en større fysisk 
funktionsnedsættelse har oplevet at være udsat for diskrimination. For personer 
med større psykiske funktionsnedsættelser er dette tal 32 procent. 
 
 
Formålet med nærværende udkast til en lov om forbud mod diskrimination er at 
konkretisere, hvad vi taler om, når vi taler om et forbud mod diskrimination på 
grund af handicap. Det er klart, at forbuddet kunne skrues sammen på andre 
måder, end vi har gjort det her. Dette forslag til en lov er første skridt i en større 
indsats om diskrimination på grund af handicap, som instituttet udfører i 2016. 
Næste skridt vil blandt andet være at se nærmere på de samfundsøkonomiske 
gevinster og omkostninger ved indførelsen af forbuddet. Vi vil også arbejde for, 
at der skabes offentlig opmærksomhed omkring behovet for et forbud mod 
diskrimination. Vi vil udføre dette arbejde i dialog med både myndigheder og 
civilsamfund. 

KAPITEL 1 
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ERROR! SWITCH ARGUMENT NOT SPECIFIED. 

2 EKSEMPLER 

Følgende er konkrete eksempler på sager fra den svenske og norske praksis efter 
indførelsen af et generelt diskriminationsforbud. Sagerne viser tilfælde, hvor der 
efter norsk og svensk ret var tale om diskrimination, men hvor der efter dansk ret 
ikke ville være nogen retlig beskyttelse af personen med handicap. Sagerne er 
gennemgået mere udførligt i bemærkningerne til lovforslaget. 
 
Manglende universel udformning kan være diskrimination 

Det var diskrimination på grund af handicap, at et dørparti i et træningscenter ikke 
var udformet således, at såvel manuelle og elektriske kørestole skulle kunne 
komme igennem, da der forelå klare retningslinjer herom, og da en universel 
udformning af dørpartiet ikke indebar en uforholdsmæssig byrde for 
træningscenteret. 
 
Boligvilkår 

Det var indirekte diskriminerende, da en person med handicap ikke fik lov til at 

holde hund i et kommunalt bofællesskab, da den pågældende på grund af sit 

handicap havde behov for at bo med hunden. 

 

Adgang til boligen 

Det var indirekte diskriminerende, da en boligforening forbød etableringen af en 

parkeringsplads tæt ved indgangen til boligen, da den pågældende beboer på 

grund af sit handicap havde behov for en parkeringsplads så nært som muligt. 

 

Forsikring på lige vilkår 

Der var tale om diskrimination på grund af handicap, da en kvinde fik afslag på 
forsikring med henvisning til et helbredsoplysningsskema, hvoraf det fremgik, at 
kvinden havde Tourettes-syndrom. Forsikringsselskabet havde ikke foretaget nogen 
konkret vurdering af handicappets betydning for forsikringsselskabets risiko ved at 
forsikre kvinden. 
 

Direkte diskrimination 

Der var tale om direkte diskrimination på grund af handicap, da to mænd, der sad i 

kørestol, blev nægtet servering på en restaurant med henvisning til deres handicap. 

KAPITEL 2 
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3 UDKAST TIL LOVFORSLAG 

Forslag til lov om forbud mod diskrimination af personer på grund af 
handicap (ligebehandlings- og tilgængelighedsloven) 

Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 
 
§ 1 
Formålet med denne lov er at sikre muligheden for, at alle personer med handicap 
fuldt ud kan nyde samme rettigheder på lige fod med andre. 
 
§ 2 
Stk. 1. Loven finder anvendelse på alle samfundsforhold. Loven finder ikke 
anvendelse på privat- og familielivet. 
Stk. 2. I det omfang der i anden lovgivning er fastsat forbud mod 
forskelsbehandling af personer med handicap, finder denne lov ikke anvendelse. 
 
§ 3 
Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, 
intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige 
barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod 
med andre. 
 
§ 4 
Bestemmelserne i denne lov kan ikke fraviges ved aftale. 
 
Kap. 2. Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap 
 
§ 5 
Stk. 1. Diskrimination på grund af handicap er forbudt. 
Stk. 2. Forbuddet omfatter diskrimination på grund af eksisterende, tidligere, 
fremtidige eller antagne handicap. 
Stk. 3. Forbuddet omfatter også diskrimination af personer på grund af deres 
tilknytning til en anden person, såfremt diskrimineringen sker på grund af den 
anden persons handicap. 

KAPITEL 3 
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Stk. 4. Med diskrimination forstås direkte eller indirekte forskelsbehandling, som 
ikke er lovlig efter §§ 10 og 11, manglende iagttagelse af pligten til at udføre 
universelt design efter §§ 12-14 eller til at foretage rimelig tilpasning efter §§ 17 
og 18. 
 
§ 6 
Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af forhold som 
nævnt i § 5 behandles ringere, end en anden person bliver, er blevet eller ville 
blive behandlet i en tilsvarende situation. 
 
§ 7 
Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller 
en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille en person ringere end andre 
personer på grund af forhold som nævnt i § 5, medmindre den pågældende 
bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og 
midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. dog §§ 17 og 18. 
 
§ 8 
Chikane skal betragtes som diskrimination, når en uønsket optræden i relation til 
forhold som nævnt i § 5 finder sted med det formål eller den virkning at krænke 
en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende. 
 
§ 9 
En instruktion om at forskelsbehandle en person på grund af forhold nævnt i § 5 
betragtes som forskelsbehandling. 
 
§ 10 
Forskelsbehandling er ikke i strid med forbuddet i § 5, når den 

a) har et sagligt formål,  

b) er nødvendig for at opnå formålet og  

c) ikke er uforholdsmæssigt indgribende over for den eller de personer, som 

forskelsbehandles. 

§ 11 
Positiv særbehandling på grund af forhold som nævnt i § 5 er tilladt, hvis 

a) særbehandlingen er egnet til at fremme lovens formål, 

b) der er et rimeligt forhold mellem det formål, man ønsker at opnå, og hvor 

indgribende særbehandlingen er for den eller de, som stilles dårligere, og  

d) særbehandlingen ophører, når formålet med den er opnået. 
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Kap. 3. Universelt design 
 
§ 12 
Stk. 1. Offentlige og private virksomheder rettet mod almenheden har pligt til at 
udforme virksomhedens almindelige funktioner universelt. 
Stk. 2. Med universel udformning forstås udformning eller tilrettelæggelse af 
centrale løsninger i de fysiske forhold, herunder informations- og 
kommunikationsteknologi, således at virksomhedens almindelige funktion kan 
benyttes af flest mulige uafhængigt af et handicap. 
Stk. 3. Pligten i stk. 1 gælder ikke udformning eller tilrettelæggelse, som medfører 
en uforholdsmæssig stor byrde for virksomheden. Ved denne vurdering skal der 
lægges særlig vægt på 
 

a) effekten i forhold til at fjerne barriererne for personer med handicap, 

b) om virksomhedens almindelige funktion er af offentlig art, 

c) omkostningerne forbundet med tilrettelæggelsen, 

d) virksomhedens ressourcer, 

e) sikkerhedshensyn og 

f) bevaringshensyn. 

 
§ 13 
Stk. 1. Virksomhedernes pligt efter § 12 gælder ikke, hvis virksomheden opfylder 
krav til universel udformning, som er fastsat i anden lov eller forskrifter. 
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af forpligtelsen 
efter § 12 på områder, som ikke er omfattet af krav i anden lovgivning eller 
forskrifter. 
 
§ 14 
Stk. 1. Etableringen af ny informations- og kommunikationsteknologi skal opfylde 
kravene til universel udformning, jf. stk. 4-6. 
Stk. 2. Samtlige informations- og kommunikationsteknologiske løsninger skal 
opfylde kravene til universel udformning fra den 1. januar [XXXX]. 
Stk. 3. Pligten efter stk. 1 og stk. 2 indtræder tidligst 12 måneder efter, at der 
foreligger standarder eller retningslinjer for indholdet af denne pligt, jf. stk. 4. 
Stk. 4. Ministeren fastsætter nærmere forskrifter om indholdet af og 
anvendelsesområdet for pligten til universel udformning efter stk. 1 og stk. 2. 
Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og stk. 2 gælder for informations- og 
kommunikationsteknologiske løsninger som understøtter virksomhedens 
almindelige funktioner og som er hovedløsninger rettet mod eller stillet til 
rådighed for almenheden. 
Stk. 6. Pligten efter stk. 1 og stk. 2 gælder ikke informations- og 
kommunikationsteknologi, der reguleres af anden lovgivning. 
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Stk. 7. Ministeren [eller en forvaltningsmyndighed under ministeriet] kan 
dispensere fra fristerne i stk. 2 og stk. 3, hvis der foreligger særlige hensyn. 
 
§ 15 
Med informations- og kommunikationsteknologi i § 14 forstås teknologi og 
systemer af teknologi, som anvendes til at udtrykke, skabe, omdanne, udveksle, 
lagre, mangfoldiggøre og publicere information, eller som på anden måde gør 
information anvendelig. 
 
§ 16 
Offentlige virksomheder skal arbejde aktivt og målrettet for at fremme universel 
udformning inden for virksomheden. Det samme gælder for private virksomheder, 
som er rettet mod almenheden. 
 
Kap. 4. Rimelig tilpasning 
 
§ 17 
Stk. 1. Personer med handicap har ret til individuel tilpasning af kommunale 
ydelser, jf. stk. 2. 
Stk. 2. Ydelser efter serviceloven skal tilpasses og tilrettelægges således, at 
personer med handicap opnår samme udbytte af ydelserne som personer uden 
handicap. 
Stk. 3. Retten til individuel tilpasning efter stk. 1 og stk. 2 finder kun anvendelse, 
hvis det ikke indebærer en uforholdsmæssig byrde for kommunen. Ved denne 
vurdering skal der lægges særligt vægt på 

a) effekten i forhold til at fjerne barriererne for personer med 

funktionsnedsættelse, 

b) omkostningerne forbundet med tilrettelæggelsen og  
c) virksomhedens ressourcer. 

 
§ 18 
Stk. 1. Personer med handicap har ret til individuel tilpasning ved alle 
uddannelsesinstitutioner, jf. stk. 2. 
Stk. 2. Med individuel tilpasning forstås egnet individuel indretning af 
undervisningslokaler, tilrettelæggelse af undervisningen, undervisningsmaterialer 
og eksamen med henblik på at sikre, at personer med handicap opnår adgang til 
oplærings- og uddannelsesmuligheder på lige vilkår med personer uden handicap. 
Stk. 3. Retten til individuel tilpasning efter stk. 1 og stk. 2 finder kun anvendelse, 
hvis det ikke indebærer en uforholdsmæssig byrde for uddannelsesinstitutionen. 
Ved denne vurdering skal der lægges særligt vægt på 
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a) effekten i forhold til at fjerne barriererne for personer med 

funktionsnedsættelse, 

b) omkostningerne forbundet med tilrettelæggelsen, og  
c) uddannelsesinstitutionens ressourcer. 

 
Kap 5. Klage, godtgørelse, bevisbyrde m.v. 
 
§ 19 
Stk. 1. Klager over overtrædelse af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af 
handicap, jf. §§ 5, 8, 17 og 18, behandles af Ligebehandlingsnævnet. 
 
§ 20 
Stk. 1. [Myndighed 1] fører tilsyn med, om reglerne om universel udformning 
overholdes, jf. §§ 12-16. 
Stk. 2. [Myndigheden 1] kan udtale sig om virksomhedens efterlevelse af 
forpligtelserne i §§ 12-16, pålægge virksomheden at foretage ændringer for at 
lovliggøre forhold og udstede tvangsbøder til virksomheden for manglende 
overholdelse af kravene i §§ 12-14. 
Stk. 3. [Myndigheden 1] kan kræve udlevering af de oplysninger samt adgang til 
de informations- og kommunikationsteknologiske løsninger, der er nødvendige for 
at [myndigheden] kan gennemføre tilsynsforpligtelsen efter denne lov. Det 
samme gælder for [Myndighed 2]. 
Stk. 4. [Myndighedens] afgørelser efter stk. 2 kan påklages til [Myndighed 2]. 
Fristen for påklage til [Myndighed 2] er 6 måneder. 
Stk. 4. Afgørelser fra [Myndighed 2] kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er truffet. 
 
§ 21 
Stk. 1. Personer, hvis rettigheder er krænket ved overtrædelse af §§ 5, 8, 17 eller 
18, kan tilkendes en godtgørelse. 
Stk. 2. En person, der udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige 
følger, fordi denne har fremsat krav om ligebehandling efter reglerne i denne lov 
kan tilkendes en godtgørelse. 
Stk. 3. Godtgørelse efter stk. 1 og stk. 2. fastsættes som et rimeligt beløb ud fra 
krænkelsens omfang og art, parternes forhold og omstændighederne i øvrigt. 
 
§ 22 
Stk. 1. Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. §§ 5, 8, 17 eller 18, påviser 
faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves 
direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at 
ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. 
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Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse, når [Myndighed 1 eller Myndighed 2] påviser 
faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at reglerne om 
universel udformning ikke er iagttaget. 
 
§ 23 
Reglerne i denne lov begrænser ikke en persons ret til at kræve erstatning efter 
dansk rets almindelige erstatningsregler. 
 
Kap. 6. Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser 
 
§ 24 
Loven træder i kraft den [XXXX]. 
 
§ 25 
I lov om Ligebehandlingsnævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 3. september 
2012, som ændret ved lov nr. 1570 af 15. december 2015, foretages fælgende 
ændringer:  
1. I § 1 indsættes et nyt stk. 4, der affattes således: 
»Nævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af handicap efter lov 
om forbud mod diskrimination af personer på grund af handicap (ligebehandlings- 
og tilgængelighedsloven)« 
2. § 1, stk. 4-7 bliver herefter § 1, stk. 5-8. 
3. I § 2, stk. 1, ændres »stk. 2-5« til »stk. 2-6«. 
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4 BEMÆRKNINGER TIL 
LOVFORSLAGET 

Generelle bemærkninger 

1. Baggrund 

I Danmark er der ikke noget generelt forbud mod diskrimination uden for 
arbejdsmarkedet. Forskelsbehandling er derimod sporadisk reguleret i flere 
forskellige love, der dækker flere forskellige samfundsområder og 
diskriminationsgrunde. I modsætning til bl.a. Sverige, Finland og Norge har vi 
heller ikke noget diskriminationsforbud i grundloven. 
 
På arbejdsmarkedet er der beskyttelse mod diskrimination på grund af køn, race, 
religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, 
social eller etnisk oprindelse. Det er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 1349 af 16. 
december 2008 om forbud mod forskelsbehandling 
på arbejdsmarkedet mv. som ændret ved lov nr. 1489 af 23. december 2014.  
Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 
2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race 
eller etnisk oprindelse samt Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om 
generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse 
og erhverv. 
 
Uden for arbejdsmarkedet, dvs. i forhold til varer og tjenesteydelser samt sociale 
sikringsordninger, sundhedspleje, sociale goder og ikke-erhvervsmæssig 
uddannelse, er der en spredt beskyttelse mod diskrimination, men ingen der 
omhandler diskrimination på grund af handicap. Denne regulering uden for 
arbejdsmarkedet er beskrevet nedenfor under afsnit 2. 
 
Den danske lovgivning betyder, at personer med handicap ikke nyder nogen 
generel beskyttelse mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet. Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention, som er inkorporeret i dansk ret, 
tilbyder dog en begrænset beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap 
uden for arbejdsmarkedet, hvilket er beskrevet nærmere nedenfor under afsnit 3. 
 

KAPITEL 4 
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Nærværende lovforslag er udarbejdet med stærk inspiration fra den norske, 
svenske og finske diskriminationslovgivning, med inddragelse af EU 
Kommissionens forslag til et tilgængelighedsdirektiv og et generelt 
diskriminationsdirektiv, FN’s Handicapkonvention og EMRK. 
 

2. Gældende diskriminationslovgivning uden for arbejdsmarkedet 

2.1. Køn 

Forskelsbehandling på grund af køn er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 1678 af 
19. december 2013 om ligestilling af kvinder og mænd. Lovens formål er at 
fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, herunder lige integration, lige 
indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i 
kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte og 
indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke chikane og 
sexchikane. 
 
Loven finder anvendelse for arbejdsgivere, myndigheder og organisationer inden 
for den offentlige forvaltning og almen virksomhed, men også for myndigheder og 
organisationer og alle personer, som leverer varer og tjenesteydelser, der er 
tilgængelige for offentligheden inden for både den offentlige og den private 
sektor, samt transaktioner i den forbindelse. Loven finder ikke anvendelse inden 
for privat- og familielivet. Personer, som bliver udsat for diskrimination efter 
loven, kan tilkendes en godtgørelse. 
 

2.2. Etnicitet 

Forskelsbehandling på grund af etnicitet er også reguleret i en selvstændig lov, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 438 af 16. maj 2012 om etnisk ligebehandling, der gælder 
uden for arbejdsmarkedet. Loven har til formål at forhindre forskelsbehandling og 
at fremme ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse. 
Diskriminationsforbuddet gælder for al offentlig og privat virksomhed, for så vidt 
angår social beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje, sociale goder, 
uddannelse samt adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder 
beboelse, der er tilgængelig for offentligheden. Personer, som bliver udsat for 
diskrimination efter loven, kan tilkendes en godtgørelse. 
 
Lov om forskelsbehandling på grund af køn og lov om forskelsbehandling på grund 
af etnicitet er formentlig de bedst beskyttede diskriminationsgrunde i dansk ret 
uden for arbejdsmarkedet. 
 

2.3. Øvrige diskriminationsgrunde 

For alle andre diskriminationsgrunde end køn og etnicitet er der ingen civilretlig 
beskyttelse mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet. For forskelsbehandling 
på grund af national oprindelse, tro eller seksuel orientering gælder alene et 
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strafferetligt forbud mod diskrimination i lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. 
september 1987 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. som 
ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000. Loven finder anvendelse inden for 
erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed. Loven indeholder et forbud mod 
på baggrund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel 
orientering at nægte betjening af den pågældende på samme vilkår som andre 
samt et forbud mod at nægte at give en person adgang på samme vilkår som andre 
til et sted, forestilling, udstilling, sammenkomst eller lignende, der er åben for 
almenheden. Efter loven kan virksomheden straffes med bøde eller fængsel indtil 
6 måneder. 
 

2.4. Strafferetlig regulering 

Forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse, tro 
eller seksuel orientering er herudover reguleret i lovbekendtgørelse nr. 873 af 9. 
juli 2015 (Straffeloven) som ændret ved lov nr. 1880 af 29. december 2015 i § 266 
b. Efter bestemmelsen straffes den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse 
i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en 
gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af deres race, 
hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, med 
bøde eller fængsel indtil 2 år. Straffelovens regulering giver ikke mulighed for at 
tildele den forurettede en godtgørelse. 
 

3. Danmarks menneskeretlige forpligtelser 

3.1. Indledning 

Et forbud mod diskrimination følger af en række internationale konventioner, som 
Danmark har tiltrådt og ratificeret. Alene Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention (EMRK) er inkorporeret i dansk ret. Dvs. EMRK er 
en del af dansk lovgivning og kan derfor påberåbes for og anvendes af danske 
domstole og andre retsanvendende myndigheder i overensstemmelse med 
inkorporeringen. De øvrige menneskerettighedskonventioner, der ikke er særskilt 
gennemført i dansk ret, men er ratificeret, vil imidlertid også kunne påberåbes for 
og anvendes af danske domstole og andre retsanvendende myndigheder. Det sker 
ved, at dansk ret fortolkes i overensstemmelse med konventionerne, idet der som 
udgangspunkt også gælder en formodning om, at loven skal forstås således, at 
man har ønsket at opfylde Danmarks internationale forpligtelser. En ikke-
inkorporeret konvention vil omvendt ikke kunne udgøre et selvstændigt 
retsgrundlag for en offentlig myndigheds afgørelser i forhold til private. Det 
betyder, at konventionen ikke kan give borgerne en materiel rettighed, der har 
økonomiske konsekvenser for det offentlige, og som ikke i øvrigt er hjemlet i dansk 
lovgivning. En ikke-inkorporeret konvention vil heller ikke isoleret set kunne skabe 
pligter for private. Diskriminationsforbud i konventioner, som ikke er inkorporeret 
i dansk ret, finder derfor alene anvendelse, hvis der er en dansk regel, som kan 
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fortolkes i overensstemmelse med konventionen. En borger vil således heller ikke 
kunne støtte ret på et diskriminationsforbud i en ikke-inkorporeret konvention 
over for en anden borger eller privat virksomhed. 
 

3.2. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) 

EMRK indeholder i artikel 14 et generelt diskriminationsforbud, der finder 
anvendelse inden for konventionens anvendelsesområde. Det vil sige, at 
diskriminationsforbuddet finder anvendelse, når spørgsmålet vedrører en af 
konventionens eller tillægsprotokollernes øvrige rettigheder. 
Diskriminationsforbuddet i artikel 14 er generelt, forstået på den måde at 
konventionen dækker en ikke udtømmende liste af diskriminationsgrunde, 
herunder handicap. 
 
Diskriminationsforbuddet tilbyder personer med handicap en vis beskyttelse mod 
diskrimination uden for arbejdsmarkedet. Således vil en borger f.eks. kunne 
påberåbe sig EMRK artikel 14 i en situation, hvor en myndighed træffer en 
afgørelse om ejendomsretlige forhold, valgret, familieliv eller frihedsberøvelse, 
som alle er områder, der ligger inden for EMRK’s eller de tilhørende 
tillægsprotokollers anvendelsesområde. Diskriminationsforbuddet i EMRK artikel 
14 vil omvendt ikke kunne påberåbes af en borger i forbindelse med varer og 
tjenesteydelser samt sociale sikringsordninger, sundhedspleje, sociale goder og 
uddannelse, som generelt set er områder, der falder uden for EMRK’s 
anvendelsesområde. 
 

3.3. FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap 

(Handicapkonventionen) 

Det følger af Handicapkonventionens artikel 5, stk. 1, at personer med handicap 
har “ret til lige beskyttelse og til at drage samme nytte af loven”. Det betyder for 
det første, at eksisterende lovgivning skal gælde for alle uden diskrimination. For 
det andet indebærer det også en vidtgående forpligtelse til at sikre, at personer 
med handicap i praksis har samme muligheder som andre. 
 
Bestemmelsen skal læses i sammenhæng med artikel 1, hvoraf det fremgår, at 
formålet med konventionen er at sikre, at personer med handicap fuldt ud kan 
nyde alle menneskerettigheder på lige vilkår med andre. Den skal også ses i 
sammenhæng med artikel 3, som fastslår, at konventionen er baseret på 
principperne om lige muligheder, og i sammenhæng med artikel 4, som fastslår, 
at staterne kan være forpligtet til at ændre lovgivning og sædvaner for at 
gennemføre konventionen. 
 
Artikel 5, stk. 2, understreger i den forbindelse, at der skal gælde et generelt 
forbud mod diskrimination på grund af handicap. Det vil sige, at 
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Handicapkonventionen forudsætter, at deltagerstaten har eller indfører en retlig 
beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap på alle områder, f.eks. i 
forhold til uddannelse, sundhed og offentligt tilgængelige steder. Denne 
forpligtelse understøttes af, at forbuddet mod diskrimination i artikel 3 er ophøjet 
til et generelt princip for konventionen. Samtidig fremgår det af artikel 4, stk. 1, 
litra b, at deltagerstaterne er forpligtede til “at træffe alle passende 
foranstaltninger, herunder lovgivning, til at ændre eller afskaffe eksisterende love, 
regler, sædvaner og praksis, som indebærer diskrimination af personer med 
handicap”. 
 
Artikel 5, stk. 2, angiver også, at personer med handicap skal sikres mod 
diskrimination af ”enhver grund”. Med andre ord kræver konventionen, at der 
også findes effektiv retlig beskyttelse mod såkaldt dobbelt diskrimination. Dobbelt 
diskrimination dækker over usaglig eller uproportional forskelsbehandling, der er 
grundet i handicap og en eller flere andre grunde, f.eks. religion eller seksuel 
orientering. 
 
Handicapkonventionens artikel 5, stk. 3, angiver herudover, at staterne skal sikre, 
at der tilvejebringes tilpasning i rimeligt omfang. ”Rimelig tilpasning” defineres i 
artikel 2 som ”nødvendige og passende ændringer og justeringer, som ikke 
indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde, når dette er 
nødvendigt i et konkret tilfælde for at sikre, at personer med handicap kan nyde 
eller udøve alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på 
lige fod med andre”. 
 
Det præciseres endvidere i artikel 2, at diskrimination på grund af handicap 
”omfatter alle former for diskrimination, herunder nægtelse af rimelig 
tilpasning.” Manglende opfyldelse af pligten til at yde tilpasning i rimeligt omfang 
udgør således også diskrimination efter konventionen. 
Tilpasning sker i forhold til en person i en konkret situation i modsætning til 
generelle tiltag, som sigter mod at sikre lige muligheder for en gruppe af personer 
med handicap. Et eksempel på tilpasning på uddannelsesområdet kunne være, at 
en elev får mere strukturerede og bundne opgaver, hvis barnet har ADHD. Et 
eksempel på arbejdsmarkedet kunne være, at en ansat, som er kørestolsbruger, 
får en arbejdsplads, som er indrettet med denne medarbejders særlige behov for 
øje. 
 
Det fremgår derudover af artikel 5, stk. 4, at positive særforanstaltninger for 
personer med handicap, som for eksempel fortrinsadgang til ansættelsessamtaler, 
ikke udgør diskrimination på grund af handicap. For at positive 
særforanstaltninger er lovlige ifølge konventionen, skal særforanstaltningen være 
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nødvendig for at rette op på en eksisterende ulighed. Det kræves ikke, at 
særforanstaltningerne skal være midlertidige. 
 

4. Internationale anbefalinger og EU-retten 

Danmark er flere gange blevet kritiseret for ikke at have et generelt forbud mod 
diskrimination på grund af handicap. FN’s Menneskerettighedsråd har flere gange 
påpeget, at der bør indføres et generelt forbud mod diskrimination i Danmark. I 
foråret 2011 gennemførte FN’s Menneskerettighedsråd den første universelle 
periodiske bedømmelse (UPR) af menneskerettighedssituationen i Danmark. Her 
blev det blandt andet anbefalet, at Danmark indfører et generelt forbud mod 
diskrimination for at opnå bedre beskyttelse. I den anden periodiske bedømmelse 
af Danmark, der blev gennemført i januar 2016, blev der igen udtrykt kritik af, at 
Danmark ikke har et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. 
 
FN’s Handicapkomité har tilsvarende i forbindelse med Danmarks første 
eksamination i Handicapkonventionen i 2014 kritiseret, at Danmark ikke har et 
generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. I forhold til komiteens 
kritik har den daværende regering oplyst, at man har sat gang i en proces, som skal 
sikre en grundig og koordineret opfølgning frem mod 2019, hvor Danmark næste 
gang skal afrapportere til FN’s Handicapkomite, jf. således endeligt svar på 
spørgsmål 177 (Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del). 
 
EU-Kommissionen har fremlagt et forslag til et EU-direktiv, som vil forpligte 
medlemsstaterne til at indføre et forbud mod diskrimination på grund af handicap 
uden for arbejdsmarkedet (det horisontale direktiv). Forslaget har været under 
forhandling siden 2008 og er det fortsat. Der er ingen konkret udsigt til snarlig 
vedtagelse. 
 
EU-Kommissionen fremlagde i december 2015 et forslag til et direktiv om 
tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser (tilgængelighedsdirektivet). 
Det overordnede formål med direktivet er at bidrage til et velfungerende indre 
marked gennem indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser gennem fjernelse af barrierer for den frie 
bevægelighed for visse tilgængelige produkter og tjenesteydelser på det indre 
marked. Direktivforslaget har herunder til formål at støtte medlemsstaternes 
indsats for at leve op til deres forpligtelser i medfør af Handicapkonventionen i 
relation til tilgængelighed. 
 
Direktivet vil forpligte medlemsstaterne til at gøre en lang række forskelligartede 
varer og tjenesteydelser tilgængelige for personer med handicap, herunder i 
forhold til E-handel, finansielle tjenester og audiovisuelle medietjenester. 
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5. Nødvendigheden af et generelt diskriminationsforbud 

Da Danmark ratificerede Handicapkonventionen i 2009, skrev den daværende 
regering, at konventionen ikke stillede krav om, at Danmark skulle indføre et 
generelt forbud mod diskrimination. Regeringen henviste til, at alle mennesker er 
lige for loven i medfør af den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Den 
daværende regering henviste også til Folketingsbeslutning B 43 af 2. april 1993 om 
ligebehandling og ligestilling af handicappede med andre borgere. 
 
Det grundlæggende princip om lighed for loven er et princip, som hovedsageligt 
retter sig mod myndigheder, som træffer konkrete afgørelser på grundlag af 
lovgivning, dvs. forvaltnings- og dømmende myndigheder i modsætning til private 
virksomheder og borgere. Endvidere er princippet om lighed for loven anderledes 
end forbuddet mod diskrimination, bl.a. ved at det ikke sikrer en særlig beskyttelse 
af bestemte udsatte grupper, at det ikke indebærer en udtrykkelig forpligtelse til 
at yde tilpasning i rimeligt omfang, og at det lægges til grund, at lovgivningen i sig 
selv ikke underkastes en prøvelse. Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning 
tilbyder således ikke et værn mod diskriminering af personer mod handicap. 
 
Folketingsbeslutning B43 fra 1993 om ligebehandling og ligestilling af 
handicappede med andre borgere er endvidere ikke bindende for hverken 
offentlige eller private. Beslutningen kan derfor i sagens natur ikke yde samme 
beskyttelse mod diskrimination, som et retligt forbud mod diskrimination vil 
kunne. 
 
I en kortlægning af domme og nævnssager om diskrimination på grund af etnicitet 
og handicap fra september 2015, som Ankestyrelsen har fået udarbejdet, omtales 
den manglende beskyttelse mod diskrimination på grund af handicap uden for 
arbejdsmarkedet også som en væsentlig barrierer for borgernes muligheder for at 
klage over at være blevet udsat for diskrimination på grund af handicap. 
 
Der foreligger således et praktisk og retligt område, hvor et generelt 
diskriminationsforbud for personer med handicap ville finde anvendelse. Et 
generelt diskriminationsforbud er således nødvendigt for at sikre personer med 
handicap en lige og effektiv beskyttelse imod diskrimination. 
 

6. Diskriminationslovgivningen i andre lande 

6.1. Norge 

6.1.1. Retsgrundlag 

Norge vedtog i 2008 en diskrimination- og tilgængelighedslov (lov nr. 42 of 20. juni 
2008), der giver et retligt værn mod diskrimination på grund af handicap. Lovens 
formål er at fremme ligebehandling og ligeværd, sikre lige muligheder og 
rettigheder til samfundsdeltagelse for alle uanset handicap og at modvirke 



 

20 

diskrimination på grund af handicap. Loven skal herudover bidrage til at nedbryde 
samfundsskabte barrierer og forhindre at nye skabes, jf. lovens § 1. 
 
Loven finder som udgangspunkt anvendelse på alle samfundsområder, idet der 
gælder visse specificerede undtagelser, jf. lovens § 2. Loven forbyder direkte og 
indirekte diskrimination og chikane samt medvirken til eller instruktion om 
diskrimination og chikane, jf. lovens §§ 4, 6 og 7. Også brud på 
tilgængelighedsbestemmelserne anses som diskrimination. Loven indeholder 
desuden en forpligtelse til universel udformning og rimelig tilpasning, jf. lovens §§ 
9 og 12. 
 
Loven giver hjemmel til at tilkende den forurettede en godtgørelse. 
 

6.1.2. Praksis 

6.1.2.1. Uddannelse: Sag 15/305 – Højskole – 7. maj 2015 

En højskole havde indgået en aftale med en elev med ADHD om iværksættelsen af 
en række tiltag for at imødekomme elevens særlige behov, der skyldtes elevens 
handicap. Højskolen gennemførte imidlertid aldrig tiltagene. Ligestillings- og 
Diskrimineringsombuddet vurderede, at højskolen havde handlet i strid med 
diskriminationsforbuddet i diskriminerings- og tilgængelighedsloven, hvorefter 
elever og studenter med nedsat funktionsevne ved skole- og 
uddannelsesinstitutioner har ret til egnet individuel tilrettelæggelse af 
undervisningslokalerne, undervisningen, undervisningsmaterialer og eksamen for 
at sikre ligeværdige oplærings- og uddannelsesmuligheder. 
 

6.1.2.2. Universel udformning: Sag 13/1684 – Træningscenter – 5. maj 2015 

En person havde klaget over den manglende universelle udformning af 
hovedindgangsdøren, døren til herregaderoben og handicaptoiletterne i et 
træningscenter. Personen mente, at dørene var for tunge at åbne og at bredden 
på døren indtil herregaderoben var for smal. Under sagens behandling i 
Ligestillings- og diskrimineringsombuddet foretog træningscenteret visse 
udbedringer, herunder automatisk døråbning. Træningscenteret foretog 
imidlertid ingen ændringer på døren indtil herregaderoben og begrundede heller 
ikke, hvorfor dette ikke var sket. Efter en ændring af retningslinjerne på området 
i 2010 var kravet til bredden på døråbninger hævet fra 80 centimeter til mindst 90 
cm. Kravet var begrundet med, at både manuelle og elektriske kørestole skulle 
kunne komme igennem. 
Ligestillings- og diskrimineringsombuddet fandt på denne baggrund, at 
træningscenteret havde handlet i strid med diskriminationsforbuddet i 
diskriminerings- og tilgængelighedsloven, hvorefter offentlige og private 
virksomheder rettet mod almenheden har pligt til at sikre en universel udformning 
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af virksomhedens almindelige funktioner. Kravet om universel udformning af 
dørpartiet indebar ikke en uforholdsmæssig byrde for træningscenteret. 
 

6.1.2.3. Bolig: Sag 14/990 – Dyrehold – 4. november 2014 

En person med moderat psykisk udviklingshæmning og ADHD havde ansøgt om en 
lejlighed i et kommunalt bofællesskab og om at få lov til at holde hund i 
lejligheden. En psykolog havde udtalt, at ansøgeren burde have lov til at holde 
hund på grund af sit handicap, idet hunden medvirkede til bedre trivsel, reduceret 
ensomhed og udvikling af mestringsevnen. Herudover var hunden lille og rolig, 
gøede ikke og var vant til at sidde i bur. Kommunen gav afslag på ansøgningen med 
henvisning til, at andre i bofællesskabet kunne være bange for hunden. 
Ligestillings- og diskrimineringsombuddet vurderede, at afslaget var udtryk for 
indirekte diskrimination i strid med diskriminerings- og tilgængelighedsloven, idet 
kommunens praksis vedrørende dyrehold betød, at personer som på grund af et 
handicap havde behov for at bo med dyr, blev frataget muligheden for at bo i 
bofællesskabet. Personer med handicap blev således stillet ringere end andre, der 
søgte om at bo i bofællesskabet. Ombuddet vurderede, at forskelsbehandlingen 
var sagligt begrundet, men at kommunen ikke havde sandsynliggjort, at det var 
nødvendigt at give afslag. Kommunen havde herunder ikke vurderet, om der var 
alternative løsninger, der ikke virkede indirekte diskriminerende. Afgørelsen blev 
kæret til Ligestillings- og diskrimineringsnævnet, der stadfæstede ombuddets 
afgørelse. 
 

6.1.2.4. Bolig: Sag 14/1705 – Parkeringsplads – 11. februar 2015 

En andelsforening forbød i deres vedtægter etableringen af parkeringspladser tæt 
på indgangen til beboelsen. Hensynet, der lå bag denne regel, var beboernes og 
børnenes sikkerhed samt behovet for fremkommelighed for renovationsbiler og 
lignende. Med henvisning hertil gav foreningen afslag på en andelshavers 
ansøgning om etablering af en handicapparkeringsplads tæt på indgangen til 
vedkommendes bolig. Andelshaveren, der var lam i den ene side, havde gennem 
flere år haft en midlertidig parkeringsplads tæt på indgangen til sin bolig. 
Ligestillings- og diskrimineringsombuddet vurderede, at andelsforeningen herved 
havde handlet i strid med forbuddet mod indirekte diskrimination på grund af 
handicap. Hensynene bag reglen var saglige, men afslaget havde ikke været 
nødvendigt for at varetage disse hensyn. Ombuddet lagde ved denne vurdering 
bl.a. vægt på, at det ikke var nærmere konkretiseret, hvorfor en tilladelse i det 
pågældende tilfælde ville gå ud over børnenes sikkerhed. 
 

6.2. Finland 

6.2.1. Retsgrundlag 

Finland vedtog i 2014 en ny diskriminationslov (lov nr. 1325/2014), der giver et 
retligt værn mod diskrimination på grund af handicap. Loven har til formål at 
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fremme ligebehandling og effektivisere retssikkerheden for dem, som udsættes 
for diskrimination, jf. lovens § 1. 
Diskriminationslovens forbud mod diskrimination omfatter direkte og indirekte 
diskrimination og chikane, jf. §§ 10, 13 og 14. Herudover indeholder loven et forbud 
mod gengældelse, jf. § 16. Loven tillader positiv særbehandling, jf. § 9, og indeholder 
herudover en række bestemmelser, der tillader særbehandling i øvrigt i en række 
nærmere definerede tilfælde, jf. lovens §§ 11 og 12. 
 
Loven finder anvendelse på såvel offentlig som privat virksomhed. Privat- og 
familielivet samt religionsudøvelse er undtaget fra lovens anvendelsesområde. 
Beskyttelsen mod diskrimination gælder ens for alle diskriminationsgrundene i 
loven, herunder handicap. 
 
Herudover gælder der en forpligtelse for myndigheder, uddannelser, 
læreranstalter og arbejdsgivere til aktivt at fremme ligebehandling. I forhold til 
personer med handicap gælder der endvidere en specifik forpligtelse til at 
foretage rimelige tilpasninger, som gør det muligt for personer med handicap på 
lige vilkår med personer uden handicap at kontakte myndigheder, at arbejde og få 
en uddannelse samt få adgang til varer og tjenesteydelser, der tilbydes 
offentligheden. 
 
Loven giver hjemmel til at tilkende den forurettede en godtgørelse. 
 

6.3. Sverige 

6.3.1. Retsgrundlag 

I Sverige gælder der et diskriminationsforbud på grundlovsniveau, som er 
indeholdt i en af Sveriges 4 grundlove, nemlig Regeringsformen (1974:152). Det 
fremgår af kapitel 2, § 2, at offentlig myndighed skal udøves med respekt for alle 
menneskers ligeværd og for den enkeltes frihed og værdighed. Offentlige 
myndigheder skal arbejde for deltagelse og ligestilling og mod diskrimination på 
grund af køn, hudfarve, nationalitet eller etnisk oprindelse, sproglige eller religiøse 
tilhørsforhold, handicap, seksuel orientering, alder eller andre omstændigheder, 
som gælder den enkelte som person. 
 
Herudover er der fastsat et diskriminationsforbud i diskriminationsloven fra 2009 
(SFS 2008:567). Loven erstattede en lang række forskellige love om diskrimination 
og ligebehandling inden og uden for arbejdsmarkedet fra 1999 og fremefter.  
 
Diskriminationsloven fra 2009 forbyder diskrimination på grund af køn, 
kønsidentitet, etnicitet, religion eller anden tro, handicap, seksuelt tilhørsforhold 
og alder. Diskriminationsforbuddet er nærmere reguleret i selvstændige kapitler, 
der gælder for de enkelte samfundsområder, herunder arbejde, uddannelse, 
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arbejdsmarkedstiltag, opstart og drift af næringsvirksomhed, medlemskab i 
arbejdslivets organisationer, varer og tjenesteydelser, bolig, helbred, omsorg og 
sociale ydelser, forsikring og studiestøtte, værnepligt og civiltjeneste og offentlig 
ansættelse. 
 
Diskriminationslovens forbud omfatter direkte og indirekte diskrimination, 
manglende tilgængelighed, chikane, sexchikane og instruktion om at diskriminere, jf. 
kap. 1, § 4. Herudover indeholder loven et forbud mod gengældelse, jf. kap. 2, §§ 18 
og 19. Der er fastsat en række undtagelser og særregler for de enkelte områder og 
diskriminationsgrunde. Inden for de fleste områder gælder der en undtagelse i forhold 
til positiv særbehandling. 
 
Manglende tilgængelighed for personer med handicap blev indført i loven som en 
diskriminationsgrund med virkning fra den 1. januar 2015 (Lov 2014:958), jf. kap. 1, § 
4, nr. 3. Bestemmelsen slår fast, at manglende tilgængelighed anses som 
diskrimination, hvis ”en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att 
sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i 
en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga 
utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning”. 
 
Hvilke tiltag, der er rimelige, vurderes ud fra tilgængelighedskrav i love og forskrifter 
og ud fra en afvejning af de økonomiske og praktiske forhold, varigheden og omfanget 
af barrieren eller tilknytningen mellem den enkelte virksomhed og personen med 
handicap, samt andre omstændigheder af betydning. Tilgængelighedskravet gælder 
inden for alle de samfundsområder, hvor diskriminationslovens regler i øvrigt finder 
anvendelse, dog med undtagelse af boliger, virksomheder med under 10 ansatte, og 
for privatpersoner, jf. kap. 2, § 12c. 
 
Loven giver hjemmel til at tilkende den forurettede en godtgørelse. 
 

6.3.2. Praksis 

6.3.2.1. Varer og tjenesteydelser: Sag ANM 2014/170 – Forsikringsselskab – 24. 

februar 2014  

Da en kvinde ansøgte om forsikring afleverede hun samtidig en helbredserklæring til 
forsikringsselskabet. Heri anførte hun bl.a., at hun havde Tourettes-syndrom. Med 
henvisning til helbredserklæringen afviste forsikringsselskabet at tegne forsikring for 
kvinden. Diskrimineringsombudsmanden vurderede, at forsikringsselskabet havde 
diskrimineret kvinden på baggrund af handicap, idet selskabet havde lavet en alt for 
overfladisk vurdering af kvindens ansøgning. Forsikringsselskabet havde ikke 
indhentet yderligere information om kvindens situation, som var nødvendig for at 
foretage en tilstrækkelig risikovurdering. Forsikringsselskabet anerkendte herefter, at 
de havde diskrimineret kvinden på grund af handicap og forsikringsselskabet 
udbetalte kvinden en forligsmæssig godtgørelse på 75.000 SEK. 
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6.3.2.2. Varer og tjenesteydelser: Sag ANM 2010/1872 – Restaurant i Jönköping – 

25. april 2012 

To mænd, der sad i kørestol, besøgte en restaurant sammen med sine assistenter. De 
blev mødt af restaurantchefen, som udtalte sig nedsættende om deres behov for 
hjælp og opfordrede dem til at gå et andet sted hen og spise og ville ikke henvise dem 
til et bord. Diskrimineringsombudsmanden vurderede, at de to mænd var blevet udsat 
for direkte diskrimination på grund af handicap. Sagen blev herefter forligt mellem 
parterne, således at restauranten betalte 25.000 SEK i godtgørelse til de to mænd. 
 

6.3.2.3. Øvrig offentlig virksomhed: Sag ANM 2011/274 - Sigtuna kommune – 11. 

april 2014 

Et nyfødt barn blev tvangsfjernet fra sine forældre på grund af, at moderen havde en 
psykisk sygdom. Kommunen havde tvangsfjernet barnet uden først at foretage en 
vurdering af moderens forældreevne. Diskrimineringsombudsmanden vurderede, at 
forældrene var blevet diskrimineret på grund af handicap, da kommunen havde 
handlet ud fra en forudfattet opfattelse af, at personer med psykisk sygdom ikke kan 
tage hånd om deres børn. Sagen blev indbragt for Sollentuna tingsret, der også 
vurderede, at kommunen havde udsat forældrene for diskrimination på grund af 
handicap. Dommen blev anket til Svea Hovret, der stadfæstede dommen, idet de 
fastsatte en samlet godtgørelse til familien på 450.000 SEK. 
 

6.3.2.4. Uddannelse: Sag ANM 2011/390 - Friskole i Västerås – 6. marts 2012 

En familie ansøgte om at få deres søn optaget på en skole i Västerås med henvisning 
til skolens pædagogik, som familien mente ville passe godt til sønnen. I ansøgningen 
anførte familien, at sønnen var diagnosticeret med ADHD og Aspergers. De oplyste 
også, at sønnen ikke havde behov for nogen særlig hjælp. Skolen gav afslag til familien 
med henvisning til, at skolen allerede havde mange elever med særlige behov og at 
man ikke havde mulighed for at tage imod yderligere en. 
 
Diskrimineringsombudsmanden vurderede, at skolen havde handlet i strid med 
forbuddet mod diskrimination på grund af handicap, da skolens beslutning skete 
udelukkende på baggrund af drengens diagnose og ikke efter en individuel vurdering. 
Skolen erkendte herefter sit ansvar og ændrede sin optagelsespolitik samt udbetalte 
på forligsmæssigt grundlag en vis økonomisk kompensation til drengen. 
 
 
 



 

 

 

 


