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1. OVERBLIK 
 
 
1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING 
Ifølge Danmarks Statistik boede der i 2011 5.534.738 mennesker i Danmark. 
Heraf var 441.538 indvandrere og 138.923 efterkommere.1 Det vil sige, at ca. 10 
procent har en anden etnisk oprindelse end dansk. Udfordringen i et samfund 
med indbyggere af forskellig race og etnisk oprindelse er at sikre, at menneske-
rettigheder gælder for enhver borger, og at der er mekanismer og politikker, der 
sikrer en effektiv beskyttelse mod diskrimination på grund af race eller etnisk 
oprindelse.  
 
Ethvert menneske, uanset race eller etnisk oprindelse, har krav på lige adgang til 
de til enhver tid gældende rettigheder uden diskrimination. Således indebærer 
lighedskravet, at staten har en forpligtelse både til at sikre ligebehandling og til at 
forhindre diskrimination.  
 
Dette kapitel behandler nogle af de udfordringer, som Danmark har i forhold til at 
sikre fremme af ligebehandling og beskyttelse mod diskrimination på grund af 
race eller etnisk oprindelse. Det gælder forhold vedrørende adgang til arbejds-
markedet, uddannelse, herunder romabørn, og sundhed uden diskrimination på 
grund af race og etnisk oprindelse. Kapitlet vil desuden behandle ligebehandling 
af grønlændere i Danmark, hadforbrydelse samt retten til adgang til information, 
herunder brug af tolke.  
 
Etnicitets- og diskriminationsperspektivet indgår blandt andet også i kapitlet om 
køn, ytringsfrihed, herunder påtalepraksis om hadefuld tale, samt i et kommende 
kapitel, som blandt andet belyser vold i nære relationer. 
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2. DEN INTERNATIONALE RAMME 
 
 
2.1 DEN GRUNDLÆGGENDE BESKYTTELSE MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF 
RACE OG ETNISK OPRINDELSE 
Det følger af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, at enhver har 
krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i erklæringen uden 
forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, sprog og religion.2  
 
Flere af FN’s kernekonventioner, herunder FN’s konvention om civile og politiske 
rettigheder (CPR) og FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder (ØSKR), indeholder en generel forpligtelse til at sikre anerkendelse af 
konventionens rettigheder uden forskelsbehandling af nogen art, herunder race, 
hudfarve eller sprog.3 CPR indeholder desuden en pligt for medlemslandene til 
ved lov at forbyde enhver forskelsbehandling af nogen grund, herunder race, 
hudfarve og sprog.4 
 
FN’s konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination 
(Racediskriminationskonventionen) har særligt fokus på race og etnisk oprindelse. 
Konventionen forbyder racediskrimination og forpligter medlemsstaterne til at 
føre en politik, der tager sigte på at afskaffe racediskrimination af enhver art og 
fremme forståelsen mellem alle racer. I konventionen forklares race som en 
social konstruktion, og dermed gør den op med den hidtidige forståelse af race 
som et biologisk begreb. 
 
Racediskriminationskonventionen beskriver racediskrimination som enhver 
forskel, udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling på grundlag af race, 
hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse, hvis formål eller 
virkning er at ophæve eller svække den ligelige anerkendelse, nydelse eller 
udøvelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på det 
politiske, økonomiske sociale, kulturelle eller et hvilket som helst andet område 
af samfundslivet.  
 
Konventionens forbud mod racediskrimination følger op med forpligtigelsen til 
iværksættelse af  særlige foranstaltninger, der har til formål at afhjælpe et behov 
hos visse racemæssige eller etniske grupper. Sådanne foranstaltninger kan være  
nødvendige for at sikre, at alle kan nyde eller udøve grundlæggende menneske-
rettigheder.  
 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) indeholder et forbud 
mod diskrimination, blandt andet på grund af race og etnicitet, i forhold til 
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konventionens øvrige bestemmelser. Tillægsprotokol 12 til EMRK indeholder et 
generelt forbud mod diskrimination også uden for konventionens øvrige 
bestemmelser. Danmark har imidlertid ikke tiltrådt tillægsprotokollen.  
 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EU-chartret) 
forbyder enhver forskelsbehandling på grund af blandt andet race, farve eller 
etnisk oprindelse.5  
 
EU har desuden vedtaget direktivet om etnisk ligebehandling, som har til formål 
at sikre et fælles mindstemål af retsbeskyttelse mod diskrimination på grund af 
race eller etnisk oprindelse i alle EU’s medlemsstater.6 EU’s direktiv om etnisk 
ligebehandling forbyder direkte og indirekte forskelsbehandling, chikane samt 
instruktion om at forskelsbehandle. EU’s direktiv om etnisk ligebehandling 
behandler en lang række samfundsforhold, blandt andet arbejdsmarkedet, social 
beskyttelse, herunder social sikring og sundhedspleje, sociale goder, uddannelse 
samt adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, herunder bolig.  
 
Direktivet beskriver direkte forskelsbehandling som ringere behandling af en 
person på grund af vedkommendes race eller etnisk oprindelse, i forhold til 
hvordan en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en 
tilsvarende situation.  
 
Indirekte forskelsbehandling foreligger, hvis en tilsyneladende neutral 
bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af en bestemt race eller 
etnisk oprindelse særlig ufordelagtigt i forhold til andre personer. Der er 
imidlertid ikke tale om indirekte forskelsbehandling, hvis den pågældende 
bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og 
midlerne til at opfylde målet er hensigtsmæssige og nødvendige. 
 
Direktivet giver medlemslandene mulighed for at vedtage specifikke 
foranstaltninger, som i sig selv udgør forskelsbehandling, men som har til formål 
at forebygge eller opveje ulemper knyttet til race eller etnisk oprindelse og at 
sikre fuld ligestilling. 
 
Europarådets Rammekonvention om Beskyttelse af Nationale Mindretal forbyder 
blandt andet enhver forskelsbehandling, der hviler på tilhørsforholdet til et 
nationalt mindretal, og forpligter medlemslandene til at tage passende 
forholdsregler med henblik på at fremme den fulde og effektive ligestilling 
mellem personer, der tilhører et nationalt mindretal, og personer, der tilhører 
flertallet. 
 
Der henvises i øvrigt til kapitlet om introduktion til menneskeretten. 
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3. DEN NATIONALE RAMME 
 
 
3.1 DET STRAFFERETLIGE OG CIVILRETLIGE DISKRIMINATIONSFORBUD PÅ 
GRUND AF RACE ELLER ETNISK OPRINDELSE 
Den danske diskriminationslovgivning er meget ustruktureret og i høj grad 
præget af en punktvis implementering af Danmarks internationale forpligtigelser. 
Lovgivningen består af en samling af strafferetlige og civilretlige regler. I nogle 
tilfælde gælder strafferetten og civilretten i samme tilfælde, og i nogle tilfælde 
gælder kun ét regelsæt. Samtidig kan de forskellige diskriminationsgrunde gælde i 
forskellige tilfælde, således at f.eks. diskrimination på grund af handicap er tilladt, 
mens diskrimination på grund af seksuel orientering er forbudt og strafbart.  
 
Den danske grundlov indeholder ikke et generelt forbud mod diskrimination. Men 
den yder en delvis beskyttelse mod diskrimination på grund af afstamning i 
forhold til adgangen til nydelsen af borgerlige og politiske rettigheder (§ 70), 
frihedsberøvelse (§ 71, stk.1, 2. pkt.) samt den fri og lige adgang til erhverv (§§ 74 
og 75). 
 
Straffeloven indeholder i § 81, nr. 6, en bestemmelse, hvorefter straffen forhøjes 
i tilfælde af diskriminerende kriminalitet (hadforbrydelser). Straffelovens § 266 b 
indeholder et forbud mod ytringer, der truer, forhåner og nedværdiger en gruppe 
personer blandt andet på grund af race, hudfarve, national eller etnisk 
oprindelse, hvis udtalelserne er fremsat offentligt og fremsat med henblik på 
udbredelse i en videre kreds.  
 
Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. bestemmer, at 
ingen inden for erhvervsmæssig eller almennyttig virksomhed må diskriminere på 
grund af blandt andet race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse.  
 
På det civilretlige område er der to specifikke love. Lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. forbyder både direkte og indirekte 
diskrimination, chikane og instrukser til diskrimination blandt andet på grund af 
race, hudfarve eller etnisk oprindelse. Forbuddet mod diskrimination på arbejds-
markedet gælder i alle faser af et ansættelsesforhold: udvælgelse, ansættelse, 
løn- og arbejdsvilkår, forflyttelse, forfremmelse og afskedigelse. Alle 
virksomheder – både offentlige og private – er underlagt lovgivningen. En 
virksomhed, der overtræder forbuddet mod diskrimination, kan blive straffet 
med bøde og et krav om erstatning til den forskelsbehandlede. Lov om forbud 
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. har blandt andet til hensigt at 
gennemføre FN’s Racediskriminationskonvention. 
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Lov om etnisk ligebehandling forbyder forskelsbehandling på grund af race eller 
etnisk oprindelse. Loven omfatter social beskyttelse, herunder social sikring og 
sundhedspleje, sociale goder, uddannelse, og adgang til og levering af varer og 
tjenesteydelser, herunder bolig, der er tilgængelig for offentligheden. Loven 
gælder ikke på områder, der er omfattet af lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. eller for udøvelse af aktiviteter af 
rent privat karakter. Lov om etnisk ligebehandling har til hensigt at gennemføre 
EU’s direktiv om etnisk ligebehandling. 
 
Offentlige myndigheder er bundet af den almindelige forvaltningsretlige ligheds-
grundsætning, der indebærer, at lige forhold skal behandles lige for loven.  
 
Ligebehandlingsnævnet behandler alle klager over diskrimination i henhold til 
samtlige områder dækket af dansk ligebehandlingslovgivning, herunder race, 
hudfarve og national eller etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet behandler 
klager fra individer. Det er gratis at klage til nævnet, og da nævnet er ansvarligt 
for sagens oplysning, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at anvende en 
advokat til sagen. 
 
Nævnet træffer retligt bindende afgørelser om, hvorvidt diskrimination har 
fundet sted, og nævnet kan tilkende ofre for diskrimination en godtgørelse. Hvis 
indklagede ikke efterkommer nævnets afgørelse, skal nævnet på klagers 
anmodning og på dennes vegne indbringe sagen for domstolene. 
Ligebehandlingsnævnet kan kun behandle sager på baggrund af en konkret klage. 
Nævnet kan således ikke behandle sager af egen drift. 
 
Efter lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og 
Menneskerettigheder har Institut for Menneskerettigheder endvidere til opgave 
at bistå ofre for forskelsbehandling, indlede uafhængige undersøgelser af 
forskelsbehandling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling. Disse beføjelser omfatter forhold såvel 
på som uden for arbejdsmarkedet.  
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4. HER KAN MENNESKERETTIGHEDERNE 
STYRKES I DANMARK 
 
 
4.1 ARBEJDSMARKEDET 
Etniske minoriteter har en svagere tilknytning til det danske arbejdsmarked end 
det øvrige samfund. 
 
DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
EU’s direktiv om etnisk ligebehandling beskytter mod direkte og indirekte 
diskrimination inden for beskæftigelse og erhverv på grund af race eller etnisk 
oprindelse. Direktivet giver medlemslandene mulighed for at vedtage 
særforanstaltninger, der forskelsbehandler, når disse har til formål at opveje 
ulemper knyttet til f.eks. visse etniske gruppers forhold på arbejdsmarkedet.  
 
Direktivet anvendes både inden for den offentlige og den private sektor, 
herunder offentlige organer, og dækker flere dele af arbejdsmarkedet. For det 
første omfatter direktivet specifikt adgangen til lønnet beskæftigelse, udøvelse af 
selvstændig erhvervsvirksomhed og erhvervsmæssig beskæftigelse 
arbejdsmarkedet. Direktivet sikrer således retten til ligebehandling i forhold til 
vilkår for adgang, udvælgelseskriterier, ansættelsesvilkår og forfremmelse. 
Direktivet omfatter desuden arbejdsvilkår under beskæftigelsen, afskedigelse og 
medlemskab af en arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisation. Endelig omfatter 
direktivet adgangen til alle typer af erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, 
erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling, herunder praktisk 
arbejdserfaring. 
 
Artikel 5 i direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at iværksætte 
særforanstaltninger, der forskelsbehandler, når disse har til formål at opveje 
ulemper knyttet til f.eks. visse etniske gruppers forhold på arbejdsmarkedet. 
Medlemsstaterne er imidlertid ikke forpligtede til at iværksætte sådanne 
foranstaltninger.  
 
FN’s Racediskriminationskonvention giver ligeledes mulighed for at 
forskelsbehandle gennem særlige foranstaltninger, der har det ene formål at 
sikre tilfredsstillende fremgang for visse racemæssige eller etniske grupper eller 
enkeltpersoner, og som er nødvendige for at sikre, at disse grupper kan nyde en 
lige adgang til konventionens rettigheder blandt andet inden for 
arbejdsmarkedet. Sådanne særlige foranstaltninger må dog kun opretholdes, 
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indtil deres formål er opfyldt, og de må ikke medføre opretholdelse af særskilte 
rettigheder for forskellige racegrupper.7 
 
Racediskriminationskonventionens overordnede formål er at opnå reel lighed 
uanset race eller etnisk oprindelse, det vil sige lige muligheder for alle.8 
Beskyttelsen mod racediskrimination og kravet om særlige foranstaltninger udgør 
tilsammen Racediskriminationskonventionens lighedskrav.9 Særlige 
foranstaltninger vil i mange tilfælde være nødvendige for reelt at sikre lige 
muligheder for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet.10 
 
DANSKE FORHOLD 
Etniske minoriteter har en svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end det øvrige 
samfund, om end beskæftigelsesfrekvensen for etniske minoriteter de senere år 
– indtil finanskrisen – har været stigende. Således steg beskæftigelsesfrekvensen 
for ikke-vestlige indvandrere kraftigt i perioden 1997 til 2008, hvorefter både 
personer med dansk oprindelse og indvandrere blev ramt af en nedgang i 
beskæftigelse.11 Med beskæftigelsesfrekvenser på henholdsvis 54 procent for 
mændene og 45 procent for kvinderne i 2010 ligger de mandlige og kvindelige 
ikke-vestlige indvandrere fortsat klart under personer med dansk oprindelse, hvis 
beskæftigelsesfrekvenser i 2010 var 75 procent for mændene og 73 procent for 
kvinderne.12 I 2010 var forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem ikke-vestlige 
indvandrere og personer med dansk oprindelse 21 procentpoint blandt mændene 
og 28 procentpoint blandt kvinderne.13 
 
Ifølge tal fra Danmarks Statistik er etniske minoriteters tilknytning til 
arbejdsmarkedet i højere grad end etniske danskeres konjunkturbestemt.14 For 
eksempel fremgår det, at mandlige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er 
hårdere ramt af den økonomiske afmatning end mænd med dansk oprindelse, 
idet deres beskæftigelsesfrekvenser faldt kraftigere fra 2009 til 2010.15  
 
Etniske minoriteters følsomhed over for konjunktursvingninger kan indikere, at 
de enten bliver ansat i brancher og virksomheder med skiftende behov for 
arbejdskraft, eller at de systematisk bliver ansat sidst og afskediget først.16  
 
En sammenligning af etniske minoriteters placering i stillingshierarkiet med 
etniske danskeres viser, at etniske minoriteter i højere grad befinder sig i bunden 
af stillingshierarkiet.17 Således er indvandrere fra ikke-vestlige lande kraftigt 
overrepræsenteret i forhold til etniske danskere inden for arbejdsfunktioner, som 
ikke kræver nogen uddannelsesmæssige kompetencer, og underrepræsenteret 
blandt topledere og funktionærer på højeste og mellemhøjeste niveau. 
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AKF har undersøgt omfanget og konsekvenserne af overuddannelse blandt 
indvandrere på det danske arbejdsmarked.18 Undersøgelsen viser, at flere 
indvandrere er overkvalificerede til deres arbejde end etniske danskere. Blandt 
mandlige lønmodtagere med enten en erhvervsfaglig eller en videregående 
uddannelse er 25 procent af de ikke-vestlige indvandrere overkvalificeret til deres 
arbejde. Det samme gælder kun for 15 procent  af de etniske danskere. En 
uddannelse medbragt fra oprindelseslandet øger sandsynligheden for at være 
overkvalificeret, mens dansk erhvervserfaring mindsker sandsynligheden. 
Umiddelbart giver undersøgelsen ikke noget svar på, hvorvidt indvandrere er 
overkvalificerede i deres job, hvis de har taget deres uddannelse i Danmark. 
 
En anden undersøgelse fra AKF har fokuseret på sammenhængen mellem 
medbragte og danske kvalifikationer og deres effekt på beskæftigelsesstatus (i 
job/ikke i job).19 Undersøgelsen viser, at indvandrere med en dansk uddannelse 
har større sandsynlighed for at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked end 
indvandrere uddannet i oprindelseslandet alene.  
 
En undersøgelse foretaget af Rockwool Fondens Forskningsenhed viser, at ikke-
vestlige indvandrere – med en uddannelse gennemført i Danmark – og etniske 
danskere tjener omtrent det samme, hvis man sammenligner personer med 
samme køn, alder og erhvervserfaring. Imidlertid er tilknytningen til 
arbejdsmarkedet blandt ikke-vestlige indvandrere svagere end blandt personer 
med dansk oprindelse, hvilket også gælder for ikke-vestlige indvandrere med en 
dansk uddannelse.20  
 
Eventuel diskrimination af ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund har kun i 
mindre skala været i fokus som en mulig forklaringsfaktor i forskningsbaserede 
undersøgelser af etniske minoriteter og det danske arbejdsmarked. Således 
fokuserer de forklaringsmodeller, der bringes i spil, oftest på ’mangler’ blandt 
ansøgerne (f.eks. manglende uddannelsesrelaterede eller sproglige 
kompetencer).21  
 
Danmarks ligebehandlingslovgivning vedrørende race og etnisk oprindelse 
indeholder primært et forbud mod diskrimination.22 Forbuddet mod 
diskrimination udgør en negativ forpligtelse, og lovgivningen pålægger ikke 
arbejdsgivere en positiv forpligtelse til aktivt at søge at fremme ligebehandling. 
Offentlige myndigheder har for eksempel ingen forpligtelse til at mainstreame 
etnicitet, og arbejdsgivere er ikke forpligtet til at iværksætte konkrete tiltag med 
henblik på at reducere etnisk diskrimination. Således er der intet krav om, at en 
arbejdsplads skal have en ligebehandlingspolititik eller foretage løbende 
evalueringer af politikker og praksisser for at forebygge diskrimination osv.  
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Flere lande har valgt at adressere diskrimination i arbejdslivet ved også at 
pålægge arbejdsgiverne proaktive forpligtelser, og en manglende indsats fra 
arbejdsgiveren betyder, at denne bringer sig selv i konflikt med lovgivningen.23 
Dette gælder uanset forekomsten af klagesager, da formålet med de proaktive 
forpligtelser er at forebygge diskrimination – herunder institutionel og strukturel 
diskrimination.  
 
ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark: 
 

• Overvejer at ændre lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejds-
markedet mv., så offentlige og private arbejdsgivere får pligt til at arbejde 
for at fremme ligebehandling uanset race eller etnisk oprindelse.  

 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at styrke 
vidensgrundlaget – at Danmark: 
 

• Kortlægger eventuelle diskriminerende barrierer af institutionel karakter, 
for at etniske minoriteter opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og 
ansættes i stillinger, der matcher deres uddannelsesniveau samt opnår 
forfremmelse på lige vilkår som etniske danskere. 

 
 
4.2 ETNISKE MINORITETSELEVER I FOLKESKOLEN, HERUNDER ROMABØRN 
Etniske minoritetselever klarer sig dårligere i folkeskolen end etnisk danske 
elever.  
 
DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE  
I FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne fastsættes det, at enhver 
har ret til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det mindste på de 
elementære og grundlæggende trin. Elementær undervisning bør desuden være 
obligatorisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for 
alle, og der skal på grundlag af evner være lige adgang for alle til højere 
undervisning.24 
 
Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) tillægsprotokol 1 
fastsætter, at ingen må nægtes retten til uddannelse. Retten til uddannelse kan 
således underkastes begrænsninger, men der må ikke diskrimineres ved 
gennemførelsen af retten til uddannelse.25 
 



14 
 

En række af FN’s konventioner regulerer også området, heriblandt  FN’s 
konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ØSKR)26 og FN’s 
konvention om barnets rettigheder (Børnekonventionen)27som beskytter barnets 
ret til uddannelse. Børnekonventionen opstiller desuden en række hensigtsmål 
for barnets uddannelse,28 herunder at uddannelse skal have til hensigt at udvikle 
barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og fysiske 
formåen fuldt ud.29 
 
Både ØSKR og Børnekonventionen indeholder desuden et diskriminationsforbud, 
hvorefter staterne skal sikre de rettigheder, der er fastsat i konventionerne, uden 
forskelsbehandling på grund af blandt andet race og national/etnisk oprindelse.  
 
Børnekomitéen har desuden udtrykt bekymring over indvandreres, især 
romabørns, adgang til uddannelse og andre væsentlige sociale ydelser.30 
 
FN’s Racediskriminationskonvention forbyder ligeledes racediskrimination i 
forhold til uddannelse og oplæring.31   
 
Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance under Europarådet 
(ECRI) anbefalede i marts 2010, at medlemslandene specifikt styrker romabørns 
adgang til uddannelse, og at medlemslandene iværksætter en generel 
undersøgelse af karakteren og omfanget af forskelsbehandling og eventuel 
oplevet mobning eller stigmatisering af børn med romabaggrund i 
grundskolerne.32 I marts 2011 anbefalede ECRI, at der tages initiativ til at 
forebygge fordomme og bekæmpe diskrimination af børn med romabaggrund i 
skolerne. Desuden bør medlemslandene oplyse forældre, herunder forældre med 
romabaggrund, om vigtigheden af, at deres børn går i børnehave, og vigtigheden 
af at de er med til at forebygge fravær og frafald i særligt grundskolerne, samt at 
de giver deres børns uddannelse prioritet.33  
 
Som nævnt ovenfor i afsnit 2.1 forbyder EU-chartret i øvrigt enhver 
forskelsbehandling på grund af blandt andet race eller etnisk oprindelse,34 og EU 
har desuden vedtaget direktivet om etnisk ligebehandling, som blandt andet 
beskytter mod diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse på 
uddannelsesområdet. 
 
DANSKE FORHOLD 
Danmark har et velorganiseret og gratis uddannelsessystem, som sikrer, at alle 
børn har adgang til uddannelse uanset baggrund. Staten tager desuden løbende 
initiativer med henblik på at fremme, at børn og unge gennemfører en 
uddannelse.  
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Det er imidlertid en kendsgerning, at minoritetselever – især etniske 
minoritetsdrenge – ikke har de nødvendige faglige færdigheder til at påbegynde 
og/eller gennemføre erhvervsuddannelser. Noget tyder på, at grundskole-
uddannelsen i dag ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at især etniske minoritetsdrenge 
får det udbytte af deres skolegang, som deres ret til uddannelse skulle sikre. Hvis 
ens grunduddannelse er utilstrækkelig, bliver det svært at komme videre i en 
ungdomsuddannelse og dermed få de fornødne kompetencer til at få arbejde i 
fremtiden.  
 
Af AKF-rapporten PISA Etnisk 2009 fremgår, at etnisk danske elever i gennemsnit 
scorer højere end tosprogede elever i fagene læsning, matematik og naturfag.35 
 
 
Tabel 4.1 Etnisk danske og tosprogede elevers score i læsning, matematik og naturfag i 
2005 og 2009. Særskilt for 1.- og 2.-generationsindvandrere36 

Læsning  Matematik  Naturfag  
PISA Etnisk 2009    
Uden indvandrerbaggrund 502 511 508 
Tosprogede  432 441 415 
1.generation  422 426 416 
2.generation  446 447 430 
PISA 200537    
Uden indvandrerbaggrund 494 491 471 
Tosprogede 408 406 368 
1.generation 400 394 358 
2.generation 411 414 371 

 
 
Etniske minoritetsunges, og især etniske minoritetsdrenges, dårligere faglige 
præstationer har været genstand for en række undersøgelser. Nogle 
undersøgelser kommer med en række forklaringer på den direkte eller indirekte 
sammenhæng mellem karakterniveau, etnicitet, socioøkonomiske forhold og 
forældrenes boglige forudsætninger.38 Nogle undersøgelser peger på, at 
indvandrerdrenge på forhånd har tabt spillet om kulturel kapital i den danske 
folkeskole og har opgivet at få lærerens anerkendelse. I stedet har nogle etniske 
minoritetsdrenge skabt en modkultur, hvor ballade er et centralt element.39 
Andre påpeger, at tosprogede elevers ulige præstationer blandt andet skyldes en 
bevidst uddannelsespolitik, der ikke tager højde for elevgruppens tosprogethed 
og flerkulturalitet, men tværtimod tilstræber assimilation.40 Konsekvensen bliver, 
at sproglig og kulturel forskellighed, der adskiller sig fra majoriteten, bliver mødt 
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som ’fejl og mangler’ ved børn og forældre,41 der ikke klarer sig godt inden for det 
givne uddannelsessystem. 
 
Der er imidlertid – så vidt vides – ikke gennemført undersøgelser, der afdækker, 
hvilke ændringer i den institutionelle ramme for folkeskolen og i politikker for 
folkeskolen der vil kunne sikre etniske minoritetselevers adgang til en 
uddannelse, således at de får de nødvendige sociale og faglige kompetencer til at 
kunne klare sig som aktive medborgere i samfundet. Hvis den institutionelle 
ramme for folkeskolen og de politikker, som folkeskolen er bundet af, i praksis 
indebærer, at minoritetselever ikke har samme muligheder for at få en 
uddannelse som danske elever, kan der være tale om institutionel eller strukturel 
diskrimination. 
 
Med hensyn til personer med romabaggrund formulerede regeringen i december 
2011 i forbindelse med en aftale i EU-kommissionen42  en national strategi for 
inklusion af romaer. Imidlertid beskriver strategien alene de overordnede 
indsatser i forhold til integration og inklusion af udlændinge og etniske 
minoriteter i Danmark og ikke specifikke indsatser i forhold til romaer.43 
 
Der er begrænset viden om personer med romabaggrund i Danmark. Det skyldes 
blandt andet, at CPR-registeret ikke indeholder oplysninger om etnisk oprindelse, 
og at oplysninger i Danmarks Statistik ikke kan nedbrydes til romaetnisk 
baggrund. Desuden findes kun begrænset viden om de forskellige grupper af 
romaer og deres levevilkår. 
 
Det Europæiske Råd estimerer, at der er 1.500 til 10.000 personer med roma-
baggrund i Danmark, hvilket svarer til mindre end 0,1 procent af den danske 
befolkning.44 Den højeste koncentration af romaer er ifølge den danske roma-
hjemmeside bosat i Helsingør Kommune, som selv vurderer, at der er op til 1.000 
romaer bosat i kommunen. Hvor mange af disse, der er børn, er uvist. Det er også 
uvist, hvor mange romabørn i Danmark der reelt har vanskeligheder i skolen. 
 
ANBEFALINGER  
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder samt at styrke vidensgrundlaget – at Danmark: 
 

• Iværksætter en undersøgelse af, om folkeskoleloven indebærer utilsigtet 
indirekte diskrimination på grund af race og etnisk oprindelse med det 
formål at efterprøve, om der en sammenhæng mellem anvendte 
pædagogiske teorier og didaktiske metoder og det faktuelle flersproglige 
og flerkulturelle elevgrundlag i folkeskolen.  
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• Iværksætter et komparativt studie af intersektionel diskrimination for at 

undersøge, om etniske minoritetsdrenges dårligere præstationer og 
frafald skyldes, at de er drenge med anden etnisk baggrund end dansk.  
 

• Overvejer konkrete strategier for inklusion af børn med romabaggrund i 
uddannelsessystemet i forbindelse med ’Danmarks Nationale Strategi for 
Inklusion af Romaer’, og at kommunale strategier på området målrettes i 
overensstemmelse hermed. 

 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at styrke 
vidensgrundlaget – at Danmark: 
 

• Iværksætter en analyse af forholdene for romaer i Danmark, herunder 
særligt børnenes adgang til uddannelse samt viden om omfanget og 
karakteren af eventuel forskelsbehandling af børn med romabaggrund i 
uddannelsessystemet, således at det kan vurderes, om der – som i andre 
lande – er behov for yderligere indsatser på området. 

 
 
4.3 SUNDHEDSMÆSSIG MODTAGELSE AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I 
DANMARK 
Ifølge sundsfaglige eksperter har især to etniske minoritetsgrupper ikke i praksis 
samme muligheder som andre for at nyde deres ret til sundhed i Danmark. Det 
drejer sig om kvoteflygtninge og familiesammenførte. 
 
DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
Det følger af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne, at enhver har 
ret til en sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og 
velvære, herunder ret til blandt andet lægehjælp, sociale goder og tryghed i 
tilfælde af blandt andet sygdom.45 
 
Efter ØSKR erkender staterne ethvert menneskes ret til at nyde den højst 
opnåelige fysiske og psykiske sundhed. Staterne skal træffe foranstaltninger for at 
opnå den fulde virkeliggørelse af retten til sundhed, herunder for at forebygge, 
behandle og bekæmpe sygdomme samt at skabe betingelser for at sikre ethvert 
menneske lægehjælp samt kur og pleje under sygdom.46 
 
ØSKR indeholder desuden et diskriminationsforbud, hvorefter staterne skal sikre 
de rettigheder, der er fastsat i konventionen, uden forskelsbehandling på grund 
af blandt andet race og national oprindelse.47 
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FN’s Komité for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har desuden 
udstedt en generel kommentar, hvoraf det blandt andet fremgår, at 
sundhedsydelser skal være tilgængelige for alle – især de mest sårbare og 
marginaliserede grupper i befolkningen – både i lov og praksis uden 
diskrimination på grund af blandt andet race og national oprindelse. Det fremgår 
også, at denne tilgængelighed ud over fysisk og økonomisk tilgængelighed også 
omfatter retten til at søge, modtage og give information vedrørende sundhed.48  
 
FN’s Racediskriminationskonvention forbyder desuden racediskrimination med 
hensyn til blandt andet retten til offentlige sundhedsforanstaltninger, læge-
behandling, social tryghed og sociale ydelser.49 
 
Andre konventioner indeholder også beskyttelse af retten til sundhed, herunder 
FN’s Børnekonvention som særligt vedrører børn. 
 
Konventionerne betyder ikke, at staten skal fastsætte et bestemt niveau for 
sundhedsydelser i Danmark, men at det offentlige sundhedssystem skal være 
åbent for alle uden diskrimination.  
 
Som nævnt ovenfor i afsnit 2.1. forbyder EU-chartret i øvrigt enhver 
forskelsbehandling på grund af blandt andet race eller etnisk oprindelse,50 og EU 
har desuden vedtaget direktivet om etnisk ligebehandling, som blandt andet 
beskytter mod diskrimination på grund af race eller etnisk oprindelse i forhold til 
sundhedspleje. 
 
DANSKE FORHOLD 
Som ovenfor nævnt har især kvoteflygtninge og familiesammenførte ikke i praksis 
samme muligheder som andre for at nyde deres ret til sundhed i Danmark. Disse 
to grupper har naturligvis ret til at benytte sig af det almindelige danske 
sundhedsvæsen, men flere forhold komplicerer situationen. Ved ankomsten til 
Danmark tilbydes de ikke systematisk en helbredsundersøgelse, om end 
sundhedsfaglige eksperter vurderer, at der er et særligt behov for at opfange 
behandlingskrævende og/eller smitsomme sygdomme.51 Sidenhen mangler de 
viden om deres rettigheder og de muligheder for forebyggelse og behandling, 
som det danske sundhedsvæsen kan tilbyde.52 I tilfælde med særlige komplekse 
behov – som vanskeligt kan håndteres i normalsystemet – mangler der 
målrettede tilbud.  
 
Undersøgelser dokumenterer, at flygtninge (kvoteflygtninge såvel som asyl-
ansøgere) ved ankomsten til Danmark ikke sjældent har en eller flere somatiske 
sygdomme, som kræver diagnosticering og behandling.53 
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Således viser en opgørelse fra almen praksis over sundhedstilstanden blandt 55 
kvoteflygtninge (25 børn og 30 voksne) i Danmark i 2005, at 64 procent af 
flygtningene ved ankomsten havde en eller flere somatiske sygdomme, der 
krævede yderligere diagnosticering og opstart af behandling.54 De somatiske 
sygdomme inkluderede alt fra infektiøse sygdomme forårsaget af tuberkulose, 
orm og parasitter til sygdomme som ulcus duodeni, type 2-diabetes, iskæmisk 
hjertesygdom, kræft, galdestenssygdom, levercirrose og neurofibromatose. 
Herudover var der mén efter traumer i form af skudsår og kvindelig omskæring. 
Af opgørelsen fremgår desuden, at de fleste børn ikke var opdateret i forhold til 
det danske børnevaccinationsprogram. Opgørelsen tager ikke højde for psykisk 
sygdom blandt de undersøgte. I en undersøgelse, offentliggjort af Amnesty 
International i Danmark i 2008, af 140 nyankomne asylansøgeres psykiske og 
fysiske helbred ved ankomsten, fremgår, at 45 procent af de undersøgte havde 
været udsat for tortur, mens 34 procent blev diagnosticeret med posttraumatisk 
belastningsreaktion.55 
 
Mange flygtninge kommer fra områder med en høj forekomst (prævalens) af især 
infektionssygdomme, og en del vil have været udsat for psykiske traumer.56 
Endelig kan ingen eller dårlig adgang til sundhedsydelser i oprindelseslandet 
betyde, at de ved ankomsten til Danmark har sygdomme, som ikke er 
diagnosticeret.57  
 
Hvad angår nyankomne familiesammenførtes fysiske og psykiske sundhed 
foreligger der – så vidt vides – ingen undersøgelser, men man ved på baggrund af 
erfaringer fra sundhedsvæsenet, at der også i forhold til denne gruppe er behov 
for en særlig indsats ved ankomsten til Danmark.58 
 
Asylansøgere adskiller sig fra kvoteflygtninge og familiesammenførte blandt 
andet derved, at de ved ankomsten til Danmark – som et led i modtagelsen i 
Sandholmlejren – systematisk tilbydes en helbredsundersøgelse. Siden kvote-
flygtninge og familiesammenførte ikke er igennem samme fase som asylansøgere 
ved deres ankomst til Danmark, kommer de ikke automatisk i kontakt med 
repræsentanter for det danske sundhedsvæsen. Hvorvidt de tilbydes en 
helbredsundersøgelse, afhænger af den praksis, man har i de enkelte kommuner. 
Virkeligheden er, at mange kvoteflygtninge og familiesammenførte ikke bliver 
lægeundersøgt. Endvidere gennemfører børnene ifølge oplysninger fra 2009 ikke 
det danske vaccinationsprogram.59  
 
En praktiserende læge vil ofte være den første repræsentant for det danske 
sundhedsvæsen, som kvoteflygtninge og familiesammenførte kommer i kontakt 
med, og først i det øjeblik, de selv retter henvendelse. Personerne er dog langt fra 
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altid vidende om, at de kan være syge, eller vidende om, at den sygdom, de har, 
kan behandles. Og ofte mangler de viden om det danske sundhedsvæsens 
funktioner og organisering.60 De praktiserende læger har heller ikke i alle tilfælde 
forudsætningerne for at gøre noget (gøre det rigtige) i forhold til et sygdoms-
billede, de måske har sparsom erfaring med at håndtere. Der findes ikke officielle 
retningslinjer for praktiserende læger, der beskriver, hvilke problemstillinger af 
helbredsmæssig karakter lægen skal være opmærksom på i forhold til disse og 
lignende grupper.61  
 
En undersøgelse publiceret i 2012 viser, at 49 procent af de kommuner, der efter 
1. januar 2007 har modtaget kvoteflygtninge, ikke har udarbejdet en politik for 
den sundhedsrelaterede modtagelse af kvoteflygtninge, og at 69 procent ikke 
opererer med specifikke retningslinjer, som de praktiserende læger kan støtte sig 
til i forhold til at helbredsundersøge denne gruppe.62 
 
Grundet fraværet af systematik og retningslinjer på området overlades 
kommunernes sagsbehandlere et stort ansvar inden for et område, som de reelt 
ikke er klædt på til at navigere i. Dermed opstår en risiko for, at en meget udsat 
gruppes sundhed ikke varetages tilfredsstillende.63 
 
På Odense Universitetshospital (OUH) oprettede man i 2008 Indvandrermedicinsk 
Klinik (IMK) som en del af Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Tilbuddet retter sig 
mod den gruppe af flygtninge-/indvandrerpatienter, som har særlige komplekse 
behov, der vanskeligt kan håndteres i normalsystemet. IMK retter sig således ikke 
mod alle patienter med en indvandrerbaggrund.64 I Danmark er klinikken 
foreløbig den eneste af sin art, og i det øvrige Europa findes p.t. ikke lignende 
tilbud.  
 
Ifølge sundhedsfaglige eksperter har patienter på IMK i Odense ofte boet i 
Danmark i mere end 10 år. Systemet har ’tabt’ dem efter integrationsperioden. 
De er ofte meget dårligt udredte – hvilket også gælder dem, der ankom som 
asylansøgere. Fra begyndelsen har de været ressourcesvage og har ikke fået 
tilstrækkelig støtte.65  
 
På IMK har man specialiseret sig i etniske minoriteters sundhed og de særlige 
forhold, der i en række tilfælde knytter sig hertil. IMK fungerer tilmed som et 
videnscenter. IMK’s ekspertise stilles til rådighed for praktiserende læger, andre 
sygehusområder i Region Syddanmark, øvrige hospitalsafdelinger på OUH samt 
kommuner. IMK’s kompetencer anvendes desuden på forskellig vis i national 
sammenhæng.66  
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I Region Syddanmark undervises alle sundhedsansatte i etniske minoriteters 
sundhed, og alle studerende på social- og sundhedsuddannelser (universitet og 
professionshøjskoler) modtager systematisk klinisk baseret undervisning i etniske 
minoriteters sundhed af personale fra IMK. 
  
ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark: 
 

• Systematisk tilbyder kvoteflygtninge og familiesammenførte en 
helbredsundersøgelse ved ankomsten til Danmark med henblik på at 
opfange smitsom og/eller livstruende sygdom og sikre, at børnene 
tilbydes det danske vaccinationsprogram. 
 

• Systematisk tilbyder kvoteflygtninge og familiesammenførte en 
introduktion til det danske sundhedsvæsen. 
 

• Udarbejder retningslinjer for praktiserende læger, der beskriver, hvilke 
problemstillinger af helbredsmæssig karakter lægen skal være 
opmærksom på i kontakten med disse patientgrupper. 
 

• Etablerer tilbud som Indvandrermedicinsk Klinik (IMK) i Odense i alle 
regioner.  
 

• Parallelt hermed sikrer, at resten af sundhedssystemet 
kompetenceopbygges til at håndtere særlige problemer og behov i 
forhold til etniske minoriteters sundhed. 

 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at styrke 
vidensgrundlaget – at Danmark: 
 

• Iværksætter en kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af retten til sundhed 
blandt kvoteflygtninge og familiesammenførte.  

 
 
4.4 BEHANDLING AF ETNISKE MINORITETER I PSYKIATRIEN 
Psykiatriske patienter med etnisk minoritetsbaggrund er oftere indlagt ufrivilligt 
end etnisk danske patienter. 
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DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
Der henvises til afsnit 4.3 om retten til sundhed oven for samt  afsnit 4.5 i kapitlet 
om handicap, hvor den menneskeretlige beskyttelse vedrørende tvang i 
psykiatrien er behandlet. 
 
DANSKE FORHOLD 
Studier fra blandt andet Storbritannien, Schweiz og Holland viser, at psykiatriske 
patienter med etnisk minoritetsbaggrund i højere grad end majoritets-
befolkningen risikerer tvangsmæssig psykiatrisk behandling,67.68 Undersøgelser 
viser, at forekomsten af tvangsmæssige indlæggelser på psykiatriske afdelinger69 
i disse lande er større blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund 
sammenlignet med majoritetsbefolkningen.70  
 
Indtil for få år siden forelå der alene undersøgelser fra Storbritannien, og man 
vidste derfor ikke, om det mønster, der kunne konstateres i Storbritannien, også 
gjorde sig gældende i andre europæiske lande. Undersøgelser fra 2006 fra blandt 
andet Schweiz og Holland71 dokumenterer imidlertid en lignende tendens, og en 
dansk undersøgelse72 publiceret i 2010 peger nu i samme retning. Den danske 
undersøgelse viser, at: 

 
• Psykiatriske patienter med etnisk minoritetsbaggrund oftere er indlagt 

ufrivilligt end etnisk danske patienter. 
• Resultaterne var mest slående for flygtninge mænd og 

familiesammenførte kvinder. 
• Patienter med etnisk minoritetsbaggrund udsættes oftere for 

tvangsindlæggelser73, tvangsbehandling74 og anvendelse af fysisk magt 
under psykiatrisk indlæggelse end etnisk danske patienter.  

 
Undersøgelsen sammenligner forskelle i risiko for tvangsindlæggelser75 og andre 
tvangsindgreb i psykiatriske nødsituationer76 blandt personer med tre udbredte 
psykiatriske lidelser. I undersøgelsen tages der blandt andet højde for 
oprindelsesland. Samtidig skelnes der mellem, om undersøgelsespersonerne er 
kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte, da disse grupper 
introduceres forskelligt til det danske sundhedssystem ved ankomsten, og 
introduktionen antages at have indflydelse på deres sundhedssøgende adfærd 
sidenhen. Endvidere antages det, at der kan være forskelle i sygelighed i de to 
grupper, da flygtninge i sammenligning med familiesammenførte er mere 
tilbøjelige til at have været udsat for traumatiske livsbegivenheder, der kan 
resultere i psykisk sygdom. 
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I undersøgelsen indgik flygtninge, der blev tilkendt asyl i Danmark, og personer 
der blev familiesammenført til Danmark i perioden 1. januar 1993 til 31. 
december  1999. Alle de undersøgte havde ikke-vestlig baggrund. I kontrol-
gruppen indgik alene personer født i Danmark af dansk fødte forældre. 
 
En anden problematik i dansk psykiatri synes at være, at de diagnosesystemer, 
der anvendes, er udviklet i Vesten.77 På det grundlag er der blevet sat 
spørgsmålstegn ved, om diagnosesystemerne er universelle, dvs. ved om de er 
kultur-uafhængige. Det fremgår af sundhedsfaglige eksperters beskrivelser, at 
viden om sammenhængen mellem kultur og psykisk sygdom er vigtig, når fagfolk i 
psykiatrien møder patienter med etnisk minoritetsbaggrund,78 og at det er 
nødvendigt, at det offentlige behandlingssystem i sin tilgang til behandling af 
psykiatriske lidelser er opmærksom på kulturelle forhold.79  
 
Inden for psykiatrien opereres med begrebet ’transkulturel psykiatri’.80 
Betegnelsen anvendes om den del af psykiatrien, der ser på sammenhængen 
mellem kulturelle forhold og:  
 
1) psykiske sygdommes forekomst,  
2) hvordan psykiske sygdomme viser sig og forløber,  
3) de modeller, man forklarer sygdomme ud fra,  
4) hvordan man søger hjælp, samt  
5) hvilken behandling der tilbydes.  
 
ANBEFALINGER 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at styrke 
vidensgrundlaget – at Danmark: 
 

• Undersøger behandlingen af etniske minoriteter i psykiatrien. 
 
 
4.5 LIGEBEHANDLING AF GRØNLÆNDERE I DANMARK 
Forholdene for grønlændere i Danmark er meget forskellige. Mange grønlændere 
er helt velfungerende, mens nogle har det svært og oplever diskrimination. 
 
DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE  
EU’s direktiv om etnisk ligebehandling81 beskytter grønlændere i Danmark (men 
ikke i Grønland, der står uden for EU) mod forskelsbehandling og fremmer 
ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse på forhold inden for 
arbejdsmarkedet såvel som uden for arbejdsmarkedet.  
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Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal forbyder 
blandt andet enhver forskelsbehandling, der hviler på tilhørsforholdet til et 
nationalt mindretal.82 Danmark afgav i forbindelse med ratificeringen en 
erklæring om, at konventionen udelukkende finder anvendelse på det tyske 
mindretal i Sønderjylland.  
 
Den Rådgivende Komité, der overvåger implementeringen, har anbefalet, at 
grønlændere (og færinger), der bor i Danmark, oplyses om rammekonventionen. 
Det samme gælder for danskere, der bor i Grønland (og på Færøerne). 
Myndighederne opfordres til at fastslå, om disse grupper er interesserede i den 
beskyttelse, rammekonventionen giver. På baggrund af disse diskussioner 
opfordres de danske myndigheder til, hvis det skønnes nødvendigt, at 
genoverveje deres holdning til rammekonventionens anvendelsesområde for 
personer, der tilhører disse grupper.  
 
Det er opfattelsen i regeringerne i Danmark, Grønland og Færøerne, at ramme-
konventionen ikke omfatter danskere i Grønland og på Færøerne samt 
grønlændere og færinger i Danmark. I parentes bemærkes, at det samme efter 
regeringens opfattelse gælder romaer i Danmark, fordi gruppen ikke har historisk 
eller længerevarende og sammenhængende tilknytning til Danmark, men udgøres 
dels af indvandrere, dels af flygtninge. Romaerne udgør derfor ikke et nationalt 
mindretal i Danmark.83  
 
ILO konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stamme-
folk fastslår i artikel 3, stk. 1, at ”oprindelige folk og stammefolk skal i fuldt mål 
nyde godt af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder uden 
hindring eller diskrimination. Bestemmelserne i denne konvention skal finde 
anvendelse uden diskrimination af mandlige og kvindelige medlemmer af disse 
folk.”. 
 
Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1 ovenfor om den internationale ramme. 
 
DANSKE FORHOLD  
Der bor mellem 8.000 og 18.000 grønlændere i Danmark,84 Lise Togeby skriver i 
Grønlændere i Danmark. En overset minoritet85 fra 2002, at grønlændere er godt 
integreret i det danske samfund, og at de fleste har boet her i lang tid. 
Grønlændere er danske statsborgere og har de samme politiske, sociale, 
kulturelle og økonomiske rettigheder som andre danske borgere. De danske 
myndigheders indsats har primært rettet sig mod de socialt udsatte grønlændere, 
hvor man har styrket indsatsen og det tværfaglig arbejde i flere byer i Danmark.  
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Togeby peger dog på, at grønlændernes uddannelsesmæssige og 
beskæftigelsesmæssige ressourcer gennemsnitligt er svagere end den øvrige 
danske befolkning, at grønlændere kun i begrænset omfang gør brug af deres 
demokratiske rettigheder, og at den største trussel mod grønlændere i Danmark 
måske er den danske befolknings holdning til grønlændere: ’Når grønlændere 
omtales i danske medier, handler det næsten altid om de grønlændere, der ikke 
har kunnet klare tilværelsen i Danmark. Det handler om de hjemløse og 
fordrukne grønlændere, der ind i mellem prægere gadebilledet’.86 Selv om 
grønlændere på mange måder er godt integreret i det danske samfund, oplever 
mange diskrimination, fordomme og stigmatisering, som kan gøre det 
vanskeligere for grønlændere at leve i Danmark.87  
 
Problemerne med diskrimination opleves primært i kontakten til de sociale 
myndigheder, i adgang til arbejde og uddannelse samt i retten til familieliv. 
Herudover opleves sproglige barrierer i kontakten med forskellige offentlige 
myndigheder og manglende adgang til tolkebistand. Især grønlændere med 
særlige behov oplever, at tilbuddene i højere grad retter sig til ’forestillingen om 
grønlænderen’ end til den konkrete person. Der er en konstatering om, at 
grønlandske socialt belastede let bedømmes som ’psykisk syge’, og at 
fordommene ofte aktiveres, når personen ikke er særligt velformuleret på 
dansk.88 
 
Fordomme om grønlændere og den stereotype opfattelse af gruppen som 
drankere, sociale tabere mv. vanskeliggør jobsøgningen, ligesom 
forældremyndighedssager kan falde ud til den ikke-grønlandske parts fordel.89 
Der er særlige problemer, hvad angår plejeanbringelser af grønlandske børn. 
Mens grønlandske myndigheder har mulighed for at plejeanbringe danske-etnisk 
børn i Danmark, har en dansk myndighed ikke mulighed for at anbringe et 
grønlandsk barn hos familie i Grønland.90 
 
Der er 18 til 20 grønlændere med tidsubestemte fængselsstraffe, der afsoner i 
Herstedvester i Danmark. Anbringelsen i Danmark skyldes fraværet af en lukket 
anstalt i Grønland. Nedsendelsesordningen er blevet kritiseret af en række 
personer91 og organisationer,92 der anser ordningen for at være belastende for 
grønlændere blandt andet på grund af adskillelse fra familien, og fordi en 
eventuel resocialisering i det grønlandske samfund bliver vanskeligere.  
 
Den Grønlandske Retsvæsenskommission anbefalede i betænkning 1442/2004 
om det Grønlandske retsvæsen, at der etableres en lukket forvaringsafdeling i 
Grønland med den fornødne psykiatriske og psykologiske bistand, således at det 
ikke længere vil være muligt at overføre sådanne dømte til Danmark med henblik 
på afsoning.93 Det er omtvistet, hvorvidt og i givet fald under hvilke 
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omstændigheder afsoningsordningen kan siges at være i strid med retten til 
privat- og familieliv under EMRK artikel 8.94 
 
ANBEFALINGER  
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark: 
 

• Løser problemet med afsoningsforholdene for grønlændere med 
tidsubestemte straffe i danske fængsler.  

 
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at styrke 
vidensgrundlaget – at Danmark:  
 

• Undersøger herboende grønlænderes adgang til uddannelse, sundhed, 
sociale ydelser, bolig og arbejde mv.  

 
 
4.6 HADFORBRYDELSER 
Hadforbrydelser er det alvorligste udtryk for diskrimination mod personer med 
anden etnisk baggrund i Danmark. 
 
DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE 
Hadforbrydelsesbegrebet er et internationalt begreb (hate crimes), der bruges 
som en overordnet betegnelse for en række forbrydelser motiveret af fordomme 
og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe, f.eks. 
køn, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, seksuelle orientering eller 
funktionsnedsættelse.  
 
I henhold til FN’s Racediskriminationskonvention skal stater træffe konkrete 
foranstaltninger med henblik på at sikre den fulde og ligelige nydelse af 
menneskerettigheder uanset race og etnicitet. Derudover forpligtes staterne til, 
at domstole og andre statsinstitutioner sikrer enhver person effektiv beskyttelse 
og effektive retsmidler mod enhver racediskriminerende handling. Endelig giver 
Racediskriminationskonventionen ret til gennem domstole at søge retfærdighed 
og passende erstatning eller oprejsning for enhver skade, som den pågældende 
har lidt som følge af en sådan diskrimination.  
 
Det generelle lighedsprincip i artikel 26 i FN’s konvention om civile og politiske 
rettigheder (CPR) forpligter endvidere stater til generelt at efterforske og 
retsforfølge hadforbrydelser.  
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Herudover forpligter artikel 14 i EMRK stater til at efterforske og retsforfølge 
racistiske forbrydelser, der krænker grundlæggende menneskerettigheder i 
EMRK. Efter artikel 2 og 3 i EMRK (retten til liv og forbud mod tortur eller anden 
umenneskelig eller nedværdigende  behandling) er staten forpligtet til at 
efterforske hadforbrydelser. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) 
erkender, at det kan være vanskeligt at afdække, om der har været et racistisk 
motiv for en forbrydelse, men ikke desto mindre skal staten bestræbe sig på at 
efterforske motivet til bunds i henhold til sagens øvrige omstændigheder.  
 
I forhold til staters styrkelse af indsatsen mod hadforbrydelser anbefaler FN’s 
Racediskriminationskomité (CERD) og Organisationen for Sikkerhed og 
Samarbejde i Europa (OSCE) generelt, at der oplyses bredt om retten til ikke at 
blive udsat for en hadforbrydelse og om muligheden for at anmelde 
hadforbrydelser.95 Herudover anbefales det, at politi, anklagemyndighed og 
dommere uddannes i håndtering af hadforbrydelser. CERD og OSCE anbefaler 
endvidere, at der foretages en systematisk indsamling af data om 
hadforbrydelser ved politiet, anklagemyndigheden og domstolene og fremhæver, 
at data, der indikerer et lavt antal hadforbrydelser, kan være udtryk for mangel 
på information om rettigheder til ofre for sådanne handlinger; ofrenes frygt for 
social censur eller sanktioner; mangel på tillid til politiet eller domstolene; eller at 
myndighederne ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på eller har tilstrækkelig 
indsigt i racistisk motiverede forbrydelser.96 
 
CERD anbefaler desuden, at anmeldelser af racistisk motiverede forbrydelser 
straks registreres af politiet, og at politiet uden forsinkelser iværksætter en 
effektiv og uafhængig efterforskning heraf, og at anklagemyndigheden påmindes 
om vigtigheden af at rejse tiltale i sager om racistisk motiverede forbrydelser, 
også ved mindre overtrædelser. CERD anbefaler herudover, at enhver nægtelse 
fra politiets side af at tage imod en anmeldelse af en racistisk motiveret 
forbrydelse bør medføre disciplinære eller strafferetlige sanktioner for den 
pågældende.97 CERD anbefaler endelig, at dialog og samarbejde mellem politi og 
domstole og repræsentanter for etniske minoritetsgrupper støttes med henblik 
på at bekæmpe fordomme og styrke indbyrdes tillid.  
 
CERD har i 2012 desuden offentliggjort en ny afgørelse mod Danmark. Komitéen 
finder, at Danmark har krænket artikel 6 og artikel 2, stk. 1, i Racediskriminations-
konventionen, fordi Danmark ikke har foretaget en effektiv efterforskning af et 
muligt hadmotiv i forbindelse med et overfald på en irakisk familie i 2006 og ikke 
har beskyttet familien tilstrækkeligt mod et racistisk overfald.98 
 
EU’s rammeafgørelse om bekæmpelse af racisme og fremmedhad fra 200899 
forpligter herudover EU’s medlemsstater til at træffe de nødvendige 
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foranstaltninger til at sikre, at racistiske og fremmedfjendske motiver betragtes 
som skærpende omstændigheder, eller at sådanne motiver alternativt tages i 
betragtning af domstolene ved strafudmålingen.  
 
DANSKE FORHOLD  
I Danmark benyttes begrebet hadforbrydelser om kriminalitet, der har baggrund i 
andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, men det er 
ikke nogen betingelse, at man påviser fordomme eller had til offeret. Had-
forbrydelser straffes på den måde, at det efter straffelovens § 81, nr. 6, er en 
strafskærpende omstændighed ved strafudmålingen, at kriminaliteten er begået 
på baggrund af andre personers race, etnicitet, tro, seksuelle orientering eller 
lignende.  
 
Hadforbrydelser er det alvorligste udtryk for diskrimination mod personer med 
anden etnisk baggrund i Danmark. Forbrydelserne er af forskellig karakter og 
omfatter både vold, trusler og hærværk.100  
 
Ifølge udredningen, Hadforbrydelser i Danmark, vejen til en effektiv beskyttelse, 
som Institut for Menneskerettigheder har udgivet i 2011, er der en utilstrækkelig 
strafferetlig beskyttelse mod hadforbrydelser i Danmark. 
 
Udredningen viser først og fremmest, at der mangler viden om hadforbrydelser i 
Danmark. De tilgængelige oplysninger tyder på omfattende mørketal, navnlig i 
form af manglende anmeldelse, men også en uklar behandling af anmeldelser.  
 
Udredningen viser ydermere et manglende kendskab til hadforbrydelser i politiet. 
Det er et grundlæggende princip for politiet at spørge ind til motivet bag en 
forbrydelse. Interviewene, der blev udført i forbindelse med udredningen, viser 
imidlertid, at opmærksomheden på et muligt hadmotiv kan skærpes, særligt i 
forbindelse med politiets afhøring af de involverede parter i sagen. Interviewene 
af ansatte ved politiet og anklagemyndigheden viser herudover, at det kan være 
vanskeligt at bevise, at en forbrydelse er motiveret af diskrimination.  
Gennemgangen viser, at det er afgørende for sagens udfald ved domstolene, at 
det så tidligt som muligt under efterforskningen afdækkes, om den pågældende 
hændelse f.eks. har et racistisk motiv. Derfor er opmærksomheden på et muligt 
hadmotiv også afgørende. Udredningen viser et generelt behov for en styrkelse af 
viden om hadforbrydelser i politiet og en styrkelse af indsatsen.  
 
Hadforbrydelser anmeldes ikke altid til politiet. Der er forskellige grunde til, at 
dette ikke sker. Interviews med ngo’er og personer, der har været udsat for en 
mulig hadforbrydelse viser blandt andet, at der er en manglende tro på, at 
anmelderen vil blive taget seriøst af politiet, og at en anmeldelse vil nytte. 
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Endvidere nævnes blandt andet frygt for, at anmeldelsen vil få personlige 
konsekvenser, f.eks. i form af repressalier fra gerningsmanden.  
 
Siden foråret 2011 er der blevet iværksat flere initiativer i forhold til at etablere 
en mere effektiv håndtering af hadforbrydelser. PET har i samarbejde med 
Institut for Menneskerettigheder blandt andet taget initiativ til en temadag om 
hadforbrydelser i alle landets politikredse. Efteruddannelsen blev igangsat i 2011 
og forventes afsluttet i sommeren 2012. Programmet omfatter forskellige 
aspekter af hadforbrydelser i Danmark, herunder omfang, typer, 
udviklingstendenser, lovgivning og efterforskning af hadforbrydelser. 
Rigsadvokaten har herudover revideret sin meddelelse til alle politikredse om 
behandling af sager, hvor der er spørgsmål om anvendelse af straffelovens § 81, 
nr. 6.  
 
På trods af disse gode initiativer er der dog stadig behov for en mere langsigtet og 
koordineret indsats med henblik på at forebygge og bekæmpe hadforbrydelser. 
Det er f.eks. uklart, hvordan undervisningen i politikredsene skal forankres på 
sigt. Herudover savnes generelt en handlingsplan for, hvordan registreringen, 
forebyggelsen og opklaringen af hadforbrydelser kan styrkes, og hvem der har 
det overordnede ansvar for dette.  
 
ANBEFALINGER  
Institut for menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder og imødekomme internationale anbefalinger – at 
Danmark: 
 

• Udarbejder en national handlingsplan mod hadforbrydelser. 
Handlingsplanen bør blandt andet omfatte dialog med relevante 
organisationer, undervisning i og oplysning om hadforbrydelser, forbedret 
registrering af hadforbrydelser, rådgivning i efterforskning af enkeltsager 
og udvikling af redskaber til at identificere og efterforske et muligt 
diskriminerende motiv.  
 

• Iværksætter en bred indsats for at fremme ofres mod, vilje og evne til at 
anmelde hadforbrydelser. En bred indsats kan f.eks. indeholde en 
landsdækkende oplysningsindsats rettet mod civilsamfundet med henblik 
på at opnå øget viden om hadforbrydelser samt ofrenes rettigheder og 
klagemuligheder. Ngo’er og andre med formelle eller uformelle 
rådgivningsfunktioner bør desuden understøttes i deres indsats i forhold 
til at opfordre ofre til at anmelde hadforbrydelser til politiet. 
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• Styrker anklagemyndighedens indsats mod hadforbrydelser, navnlig ved 
at øge fokus på de eksisterende retningslinjer for sager om anvendelse af 
straffelovens § 81, nr. 6. Rigsadvokaten bør koordinere denne indsats og 
beslutte en permanent indberetningsordning. 

 
 
4.7 ETNISKE MINORITETERS MANGLEDE ADGANG TIL INFORMATION, 
HERUNDER TOLKNING 
Borgere med utilstrækkelige danske sprogkundskaber kan have svært ved at få 
adgang til information. 
 
DEN MENNESKERETLIGE BESKYTTELSE  
Adgang til information anses for at være essentiel for ethvert frit og demokratisk 
samfund. Når borgere er veloplyste og kender til deres rettigheder og pligter, har 
de mulighed for at tage ansvar for eget liv og kan agere som aktive medborgere. 
FN’s konvention om civile og politiske rettigheder (CPR) er opmærksom på netop 
dette aspekt af ytringsfrihedsbeskyttelsen i artikel 19, stk. 2, hvor det fastslås, at 
retten til ytringsfrihed også omfatter frihed til at søge, modtage og meddele 
information. Artikel 19, stk. 2, i sammenhæng med artikel 2, stk. 1, i CPR sikrer 
samtidig, at staten er forpligtet til at respektere og tilsikre alle personer uden 
forskelsbehandling af nogen art, herunder som følge af race eller etnisk 
oprindelse.  
 
I FN’s Menneskerettighedskomités (HRC) generelle anbefaling nr. 34 om 
ytringsfrihed fastlår HRC blandt andet, at offentligheden har ret til at modtage 
information, der er tilgængeliggjort gennem medierne. For at give retten til 
information betydning, mener HRC desuden, at staterne bør være proaktive og 
offentliggøre information af samfundsmæssig interesse for den almene 
befolkning. 
 
DANSKE FORHOLD  
En undersøgelse af Københavns Kommunes ligebehandlingspraksis fortaget i 
2008 af Institut for Menneskerettigheder viste blandt andet, at borgere med 
utilstrækkelige danske sprogkundskaber havde svært ved at få adgang til 
information og ikke kendte til deres rettigheder eller deres pligter.  
 
Informationen fra offentlige myndigheder til borgere formidles ofte enten via 
hjemmesider, foldere og pjecer, eller ved, at borgeren henvender sig personligt til 
myndigheden. Informationen på hjemmesider eller i foldere og pjecer er ofte ikke 
oversat til andre sprog end dansk og er ofte for svært tilgængeligt formuleret. 
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Ved personlige henvendelser er der ofte ikke mulighed for tolkning – især hvis 
henvendelsen er spontan.  
 
Desuden er personer i akutte og livstruende situationer med begrænsede 
danskkundskaber udelukket fra at få livsvigtige oplysninger. Et eksempel er 
information om E. Coli-forureningen af det københavnske drikkevand i august 
2011, hvor familier med etnisk minoritetsbaggrund ikke fik orientering om, at de 
burde afholde sig fra at drikke og bruge vand fra vandhanerne.101   
 
I henhold til forvaltningsloven har offentlige myndigheder pligt til at sikre, at 
borgere forstår og kan gøre sig forstålige over for myndighederne.102 

Retssikkerhedsloven fastslår, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved 
behandlingen af sin sag på det sociale område. Når en borger ikke i tilstrækkeligt 
omfang behersker det danske sprog, må den offentlige myndighed sørge for 
tolkning. Det er myndighedens opgave at bestille tolk og ikke den enkelte 
borgers.103  
 
På en høring afholdt den 15. marts 2012 på Rigshospitalet under overskriften 
’Hvordan får Danmark kvalificerede tolke?’ var der repræsentanter fra blandt 
andet sundhedssektoren og domstolssystemet, som pegede på flere forhold, der 
gjorde det vanskeligt at benytte sig af tolke. Den største barriere for brugen af 
tolke er mangel på kvalificerede og uddannede tolke. Myndigheder oplever, at 
brugen af tolke i forvejen er tidskrævende og kompliceret, og at situationen bliver 
endnu mere kompliceret, når tolke ikke har kendskab til fagudtryk, blander sig i 
samtalen, ikke er diskrete og i nogle situationer er dårligere til dansk end 
borgeren, de skal tolke for.  
 
Det bevirker, at myndigheder undlader at bestille tolke, hvorfor borgere kan være 
nødsagt til at tage en person fra eget netværk – ofte deres børn – med til 
undersøgelser hos lægen eller på hospitalet, til samtaler hos sagsbehandler eller 
på skolen. Af en interviewundersøgelse med 131 flygtningebørn og -unge fremgår 
det, at 79 procent har tolket for deres forældre hos lægen, 50 procent i 
socialforvaltningen og 53 procent i skolen.104 Af en anden undersøgelse fra 2007 
fremgår det, at en tredjedel af sundhedspersonalet i region Midtjylland 
indimellem bruger børn til at oversætte ved konsultationen.105  
 
ANBEFALINGER  
Institut for Menneskerettigheder anbefaler – med henblik på at fremme den 
enkeltes menneskerettigheder – at Danmark: 
  

• Sikrer, at offentlige myndigheder og public service-medier tager højde for 
den sproglige mangfoldighed ved at udbyde nyheder på et lettilgængeligt 
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dansk, samt sikrer, at informationer af særlig vigtighed er tilgængelige på 
andre sprog end dansk. 
 

• Sikrer, at alle borgere uanset race eller etnisk oprindelse har adgang til 
information om deres rettigheder og pligter. 
 

• Etablerer en uddannelse eller certificering af tolke. 
 

• Pålægger offentlige myndigheder kun at anvende certificerede tolke og 
afholde sig fra at bruge børn som tolke. 
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