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FN’S KOMITÉ OM ØKONOMISKE, SOCIALE OG KULTURELLE RETTIGHEDER 

TIL DEN DANSKE STAT  

SAMMENFATTENDE BEMÆR KNINGER TIL DANMARKS  SJETTE PERIODISKE 

RAPPORT. ii 

 

1. Komitéeniii behandlede Danmarks sjette periodiske rapport (E/C.12/DNK/6) på sine 

møder nr. 44 og nr. 45 (jf. E/C.12/2019/SR.44 og 45), som blev afholdt d. 8. og 9. 

oktober 2019 og vedtog nærværende sammenfattende bemærkninger på sit møde 

nr. 60, som blev afholdt d. 18. oktober 2019.  

A. INTRODUKTION 

2. Komitéen takker for modtagelsen af deltagerstatens sjette periodiske rapport samt 

de supplerende oplysninger i deltagerstatens svar på de fremsatte spørgsmål 

(E/C.12/DNK/Q/6/Till.1). Komitéen påskønner den konstruktive dialog, som den har 

haft med deltagerstatens store interministerielle delegation, som omfattede 

repræsentanter fra de færøske og grønlandske regeringer, og påskønner også de 

yderligere skriftlige oplysninger, som den har modtaget efter dialogen.  

B. POSITIVE ASPEKTER  

3. Komitéen påskønner de lovgivningsmæssige, institutionelle og politiske 

foranstaltninger, som deltagerstaten har iværksat for at øge beskyttelsen af 

menneskers økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i deltagerstaten, som 

nævnt i nærværende sammenfattende bemærkninger. Komitéen har særligt noteret 

sig den nye menneskerettighedsbaserede strategi for deltagerstatens 

udviklingspolitik og humanitære indsats, loven om ligestilling af mænd og kvinder fra 

2013 vedtaget af Grønlands lovgivende forsamling og etableringen i 2014 af 

Færøernes Boligselskab. 
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C. VÆSENTLIGSTE PROBLEMOMRÅDER OG ANBEFALINGER 

Konventionen i  den nationale lovgivning  

4. Det bekymrer komitéen, at deltagerstaten til trods for komitéens tidligere 

anbefaling (E/C.12/DNK/CO/5, pkt. 5) endnu ikke har givet konventionen fuld 

virkning i deltagerstaten, idet visse økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder 

ikke anerkendes i den danske grundlov. Det bekymrer endvidere komitéen, at 

konventionen ikke er blevet inkorporeret i den nationale lovgivning. Komitéen har 

noteret sig deltagerstatens udtalelse om, at dets domstole og myndigheder fortolker 

de nationale regler på en sådan måde, at de ikke strider imod deltagerstatens 

internationale forpligtelser (artikel 2, stk. 1).  

 

5. Komitéen gentager sin anbefaling om, at deltagerstaten træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at give de i konventionen økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder fuld virkning i deltagerstatens nationale lovgivning og for at sikre, at 

der er muligheder for juridisk håndhævelse af rettighederne. I fravær af en 

grundlovsforankret anerkendelse af flere af de økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder, anbefaler komitéen, at deltagerstaten genovervejer sin holdning og 

inkorporerer konventionens bestemmelser i sin nationale lovgivning, hvilket vil 

skabe basis for, at privatpersoner direkte kan påberåbe sig konventionens 

rettigheder ved nationale domstole. Komitéen henviser deltagerstaten til 

komitéens generelle bemærkning nr. 9 (1998) om den nationale anvendelse af 

konventionen.  

 

6. Komitéen har noteret sig delegationens udtalelse om, at lovforslag er genstand for 

en omhyggelig vurdering, inden de fremsættes for folketinget, men komitéen er 

bekymret over antallet af nyligt vedtagne love i deltagerstaten, der, som nævnt i 

nærværende sammenfattende bemærkninger, strider imod deltagerstatens 

forpligtelser i henhold til konventionen (artikel 2, stk. 1).  

 

7. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten sikrer effektive mekanismer, såsom den 

interministerielle menneskerettighedsudvalg, der a) gransker lovforslags 

overensstemmelse med deltagerstatens forpligtelser i henhold til konventionen, 
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b) vurderer effekten af love og politikker vedrørende økonomiske, sociale og 

kulturelle rettigheder, og c) overvåger implementeringen af anbefalinger fra 

komitéen og andre menneskerettighedsmekanismer. Komitéen opfordrer 

deltagerstaten til at overveje at integrere den relaterede indsats i en 

handlingsplan for menneskerettigheder.   

Forbehold over for artikel  7,  l itra d  

8. Komitéen beklager, at deltagerstaten ikke har taget skridt til at trække det forbehold 

over for konventionens artikel 7, litra d, tilbage, som deltagerstaten tog ved 

ratificeringen i 1972. Forbeholdet virker unødvendigt, da søgnehelligdage er 

lønnede i deltagerstaten. 

  

9. Komitéen gentager sin anbefaling om, at deltagerstaten gennemgår sit forbehold 

over for konventionens artikel 7, litra d, med henblik på at trække det tilbage.  

Statistiske oplysninger i  Grønland og Færøerne  

10. Komitéen beklager manglen på statistiske oplysninger om, i hvilken grad Grønland 

og Færøerne nyder godt af konventionens rettigheder (artikel 2, stk. 2).  

 

11. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten udarbejder passende indikatorer for 

implementeringen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder og indsamler 

oplysninger herom for bedre at kunne vurdere udviklingen i Grønland og 

Færøerne. I denne sammenhæng henviser komitéen bl.a. deltagerstaten til de 

begrebsmæssige og metodiske rammer for menneskerettighedsindikatorer 

udviklet af FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (HRI/MC/2008/3). 

Foranstaltninger ,  der påvirker f lygtninge og migranter negativt  

12. Komitéen er bekymret over de mange negative foranstaltninger, som deltagerstaten 

har vedtaget, der, som nævnt i nærværende sammenfattende bemærkninger, 

direkte eller indirekte har indskrænket flygtninge og migranters rettigheder. 

Komitéen er bekymret over, at visse foranstaltninger ikke er nødvendiggjort af færre 

ressourcer eller implementeringen af et økonomisk spareprogram, og at de i 
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uforholdsmæssig høj grad påvirker en allerede udsat og marginaliseret gruppe af 

mennesker (artikel 2, stk. 1).  

 

13. Komitéen anbefaler, at regeringen i gennemførelsen af den nye politiske aftale 

“Retfærdig retning for Danmark” omstøder de negative foranstaltninger, som ikke 

er i overensstemmelse med kriterierne om nødvendighed, proportionalitet, 

midlertidighed og ikke-diskrimination, som er uddybet i komitéens brev af 16. maj 

2012 angående økonomiske stramninger.  

Udvikl ingsbistand og samarbejde  

14. Komitéen roser deltagerstaten for over flere årtier at have levet op til det officielle 

mål for udviklingsbistand på 0,7 procent af bruttonationalindkomsten og glæder sig 

over delegationens meddelelse om en påtænkt fordobling af bidragsbeløbet til den 

Grønne Klimafond, som vil blive forelagt Folketinget. Komitéen ærgrer sig imidlertid 

over manglen på klarhed om, hvorvidt bidraget vil være ud over det eksisterende 

niveau for den officielle udviklingsbistand (artikel 2, stk. 1). 

 

15. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten sikrer, at dets bidrag til Den Grønne 

Klimafond er ud over det eksisterende niveau for den officielle udviklingsbistand, 

og at bidraget ikke tages fra udviklingsbistanden på andre områder. 

En national  mennesker ettighedsinstitution (Færøerne)  

16. Komitéen beklager, at deltagerstaten ikke har handlet på anbefalingerne fra 

arbejdsgruppen fra 2017 om modeller for en national 

menneskerettighedsinstitution, der passer til det færøske samfund (artikel 2, stk. 1). 

 

17. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten fremskynder etableringen af en 

menneskerettighedsinstitution i Færøerne med et mandat, som omfatter alle 

konventionens rettigheder, og som følger principperne for nationale institutioners 

status til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder (Paris-principperne).  
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Virksomheder og menneskerettigheder  

18. Komitéen har noteret sig mandatet for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig 

virksomhedsadfærd oprettet efter lov nr. 546 af 18/06/2012, men komitéen er 

betænkelig ved, at deltagerstatens rets- og regelgrundlag ikke forpligter 

virksomheder med hjemsted i landet til at udvise due diligence (den nødvendige 

omhu) i forhold til menneskerettigheder (artikel 2, stk. 1).  

 

19. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten vedtager et rets- og regelgrundlag, der:  

a. Forpligter virksomheder til at udvise due diligence i forhold til 

menneskerettigheder i deres aktiviteter og i deres forretningsforbindelser, 

hjemme såvel som i udlandet. 

b. Holder virksomheder ansvarlige for overtrædelser af økonomiske, sociale 

og kulturelle rettigheder.  

c. Giver ofre mulighed for at søge afhjælpning gennem juridiske og ikke-

juridiske mekanismer i deltagerstaten.  

 

20. Komitéen opfordrer deltagerstaten til at inkludere disse elementer i sin anden 

nationale handlingsplan vedrørende virksomheder og menneskerettigheder.  

Komitéen henviser deltagerstaten til komitéens generelle bemærkning nr. 24 

(2017) om nationale forpligtelser under Den internationale konvention om 

økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder hvad angår virksomheders 

aktiviteter.  

Ikke-diskrimination  

21. Komitéen har noteret sig, at forskellige, konkrete love beskytter mod diskrimination 

inden for forskellige områder i deltagerstaten. Komitéen er imidlertid bekymret over 

de tilbageværende huller i deltagerstatens antidiskriminationslovgivning, herunder 

manglen på forbud uden for arbejdsmarkedet mod diskrimination på grund af 

seksuel orientering og kønsidentitet, alder og religion, og manglen på juridiske 

forpligtigelser til at sikre tilgængelighed og rimelig tilpasning til personer med 

handicap (artikel 2, stk. 2).  
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22. Komitéen gentager sin anbefaling, hvori den opfordrer deltagerstaten og dens 

selvforvaltende territorier til at vedtage omfattende 

antidiskriminationslovgivning, som forbyder direkte eller indirekte 

forskelsbehandling på baggrund af ulovlig diskrimination, og som uden rimelig og 

objektiv begrundelse påvirker den lige adgang til konventionens rettigheder. 

Komitéen anbefaler endvidere, at deltagerstaten sikrer tilgængelighed og 

introducerer en forpligtelse til at sørge for rimelig tilpasning til personer med 

handicap inden for den offentlige og den private sektor. Komitéen henviser 

deltagerstaten til komitéens generelle bemærkning nr. 20 (2009) om ikke-

diskrimination i forhold til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.   

 

23. Komitéen udtrykker sin dybe bekymring over, at deltagerstaten i modstrid med sine 

forpligtelser i henhold til internationale menneskerettighedstraktater og den danske 

grundlov har vedtaget love, som stiller krav om forskelsbehandling på grund af for 

eksempel national herkomst, social status og bopæl, hvoraf mange nævnes i 

indeværende sammenfattende bemærkninger (artikel 2, stk. 2).  

 

24. Komitéen opfordrer på det kraftigste deltagerstaten til at foretage en omfattende 

gennemgang med henblik på at ophæve lovbestemmelser og ændre politikker, 

som formelt eller materielt diskriminerer eller fører til diskrimination i forbindelse 

med udøvelsen og nydelsen af konventionens rettigheder. Komitéen gør derfor 

opmærksom på, at enhver form for forskelsbehandling på baggrund af ulovlig 

diskrimination skal være rimelig og objektiv, hvilket forudsætter en vurdering af, 

hvorvidt målet og effekterne af foranstaltningerne eller undladelserne er legitime, 

i overensstemmelse med konventionens rettigheder og udelukkende har til formål 

at fremme et demokratisk samfunds generelle velfærd (komitéens generelle 

bemærkning nr. 20, pkt. 13).  

Flygtninge  

25. Komitéen har noteret sig den positive indflydelse, som initiativer såsom 

integrationsgrunduddannelsen (IGU) har haft, men komitéen er samtidig betænkelig 

ved, at enkelte love, som deltagerstaten har vedtaget for nyligt, har svækket 

flygtninges økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Dette omfatter lov nr. 102 
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fra 2016, som introducerer forskellige betingelser for familiesammenføring for nogle 

flygtninge, lov nr. 174 fra 2018, som introducerer en politik vedrørende midlertidigt 

ophold for flygtninge i deltagerstaten og ikke længere påkræver kommuner at 

tilbyde flygtninge permanent bolig, samt lov nr. 729 fra 2019, som begrænser retten 

til gratis tolkebistand i sundhedsvæsnet (artikel 2, stk. 2, samt artikel 10 og 12).  

 

26. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten:  

a. Justerer betingelserne for familiesammenføring for alle flygtninge med 

forpligtelsen til at yde familien den bedst mulige beskyttelse og hjælp.  

b. Sikrer, at flygtninge har en sikker opholdsstatus samt ophører sin praksis 

med at udstede midlertidige opholdstilladelser af varierende længde til 

forskellige kategorier af personer med behov for international beskyttelse.  

c. Genindfører forpligtelsen hos deltagerstatens myndigheder til at sørge for 

permanent bolig til flygtninge.  

d. Sikrer, at flygtninge har tilstrækkelig adgang til sundhedsydelser, herunder 

ved at tilbyde gratis tolkebistand eller kørselsgodtgørelse efter behov.  

 

27. Komitéen opfordrer i almindelighed deltagerstaten til i samråd med 

organisationer, som støtter flygtninge, at fortsætte sit arbejde med at sikre en 

effektiv integration af flygtninge i samfundet med fokus på uddannelse og 

arbejdsmarkedet, samt at fortsætte sit arbejde med at sikre social inklusion af 

flygtninge.  

Lighed mellem mænd og kvinder  

28. Komitéen bekymrer sig over, at der til trods for lovkravet om en afbalanceret 

sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelserne for store virksomheder og 

initiativer som “Lead the Future”-kampagnen kun blev valgt 15,9 procent kvinder til 

virksomhedsbestyrelser i 2017, og at 43 procent af virksomhederne ingen kvinder 

havde i bestyrelsen (artikel 3).  

 

29. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten indsamler data og oplysninger om 

udviklingen i kønsbalancen blandt ledere inden for alle brancher, identificerer, 
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hvor der er huller, og tager skridt, herunder midlertidige særforanstaltninger, for 

at øge andelen af kvinder inden for virksomhedsledelse.  

 

30. Komitéen anerkender deltagerstatens resultater i forhold til at løse problemer med 

kønsstereotyper ved at give fædreorlov og forældreorlov, men komitéen er 

betænkelig ved, at kun 10 procent af den fælles forældreorlov udnyttes af faderen, 

og at kvinder stadig står for størstedelen af børnepasning og husarbejde (artikel 3).  

 

31. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten gennemfører omfattende undersøgelser af 

tidsforbrug med henblik på at identificere, hvor og i hvilket omfang der er forskelle 

mellem mænd og kvinder, samt intensiverer sin indsats for en lige 

ansvarsfordeling mellem mænd og kvinder i forhold til deres balancering af 

arbejds- og familieliv. Komitéen henviser deltagerstaten til komitéens generelle 

bemærkning nr. 16 (2005) om mænd og kvinders lige adgang til økonomiske, 

sociale og kulturelle rettigheder.  

Lønforskelle mellem kønnene  

32. Komitéen noterer sig med bekymring, at løngabet mellem kvinder og mænd er 

større blandt højtindkomstgrupper i deltagerstaten. Komitéen har noteret sig 

delegationens bemærkning om, at forskellen kan skyldes manglen på organer, 

såsom fagforeninger, som forhandler aflønning og honorarer på vegne af 

medarbejdere på de højere løntrin i virksomhederne. Komitéen er endvidere 

bekymret over det markante løngab mellem kvinder og mænd i Grønland og 

beklager manglen på oplysninger om løngabet mellem kvinder og mænd i Færøerne 

(artikel 3 og 7).  

 

33. Komitéen anbefaler, at de grundlæggende årsager til løngabet mellem kvinder og 

mænd blandt højindkomstgrupper inkluderes i VIVE – Det Nationale Forsknings- 

og Analysecenter for Velfærds forskningsarbejde. Komitéen anbefaler endvidere, 

at der i deltagerstaten og dens selvforvaltende territorier implementeres særlige 

foranstaltninger, såsom løngennemsigtighed og bedømmelse af arbejdets værdi 

på tværs af brancher, med henblik på at sikre en effektiv udøvelse af retten til lige 

løn for arbejde af samme værdi. Komitéen henviser deltagerstaten til punkt 11 og 
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17 i komitéens generelle bemærkning nr. 23 (2016) om retten til retfærdige og 

gunstige arbejdsvilkår.  

Retten ti l  retfærdige og gunstige arbejdsvi lkår  

34. Komitéen har noteret sig, at arbejdsvilkår, herunder aflønning og betalt ferie, er 

fastsat i kollektive overenskomstaftaler, men komitéen er bekymret for 

arbejdsvilkårene for de 20 procent af arbejdsstyrken, der ikke er dækket af sådanne 

aftaler. Komitéen noterer sig derfor med bekymring deltagerstatens oplysninger om 

de prekære arbejdsvilkår for arbejdere inden for godstransportbranchen, som 

grundet arbejdets mobile karakter ikke har mulighed for at optræde kollektivt. 

Komitéen er endvidere betænkelig ved, at manglen på lovfæstede 

minimumsstandarder for arbejdsvilkår kan føre til forskellige vilkår på tværs af 

brancher. Selvom komitéen har noteret sig, at deltagerstaten angiver faglige 

aktioner som en beskyttende foranstaltning for arbejdere, der ikke er omfattet af 

kollektive overenskomstaftaler, er komitéen stadig bekymret for, at dette ikke er 

tilstrækkeligt til at garantere den enkelte arbejders beskyttelse (artikel 7 og 8).  

 

35. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten lovgiver om arbejdsvilkår, såsom aflønning 

og honorarer, hvile og betalt orlov, for at garantere, at alle arbejdere er omfattet 

af minimumsstandarder, herunder arbejdere, som ikke er dækket af kollektive 

overenskomstaftaler, såsom arbejdere inden for transportbranchen. Komitéen 

henviser deltagerstaten til komitéens generelle bemærkning nr. 23.  

Retten ti l  social  s ikkerhed  

36. Komitéen har noteret sig deltagerstatens resultater i forhold til at udvikle et stærkt 

og omfattende velfærdssamfund, men komitéen er bekymret over fravigelser såsom 

det strenge opholdskrav på 7 ud af 12 år i deltagerstaten eller i et andet EU- eller 

EØS-land for at få arbejdsløshedsunderstøttelse, hvilket reelt er diskriminerende 

over for vandrende arbejdstagere fra ikke-europæiske lande i forhold til deres ret til 

social sikkerhed (artikel 2, stk. 2, og artikel 9).  

 

37. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten i sin gennemgang af ordningen for 

arbejdsløshedsunderstøttelse sikrer sig, at betingelserne for støtteberettigelse er 
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rimelige og forholdsmæssige, og at udsatte grupper, såsom vandrende 

arbejdstagere, er tilstrækkeligt dækkede. Komitéen henviser deltagerstaten til 

komitéens generelle bemærkning nr. 19 (2007) om retten til social sikkerhed.  

 

38. Komitéen er bekymret over, at den integrationsydelse, som individer, der ikke er 

berettiget til arbejdsløshedsunderstøttelse, modtager, er sat lavere end 

kontanthjælpsbeløbet, hvilket betyder at modtagere af integrationsydelsen ikke kan 

udøve deres rettigheder under konventionen. Komitéen er bekymret over, at 

ordningen i stedet for at tilskynde til beskæftigelse har forhindret modtagere i at 

gribe integrationsmuligheder, og at ordningen derved har forværret deres 

marginalisering (artikel 2, stk. 1, og artikel 9).  

 

39. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten:  

a. Foretager en vurdering af effekten af den introducerede 

integrationsydelse (fra 2020 kaldt selvforsørgelses- og hjemrejseydelse) på 

modtagernes ret til en passende levestandard og andre af konventionens 

rettigheder.  

b. Ændrer eller ophæver integrationsydelsen for at sikre den lige ret til 

velfærdsydelser.  

c. Sikrer, at sociale ydelser til alle modtagere sættes til niveauer, som sikrer, 

at ydelsesmodtagerne kan udøve deres ret til en passende levestandard, 

hvorved de kan udøve deres rettigheder under konventionen.  

 

40. Komitéen henviser deltagerstaten til punkt 22 og 42 i komitéens generelle 

bemærkning nr. 19.  

 

41. Komitéen noterer sig, at udbetalingen af førtidspension ikke blev suspenderet for 

personer berettiget før ikrafttrædelsen af reformen af førtidspension og fleksjob fra 

2012, idet de relevante bestemmelser kun gælder fremadrettet. Ikke desto mindre 

er komitéen bekymret for, at personer med handicap kan blive tvunget til at 

arbejde. Komitéen beklager, at den ikke har modtaget oplysninger fra vurderingen 

af effekten af ordningen på modtagere siden ordningens ikrafttrædelse i 2012 

(artikel 9).  
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42. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten vurderer effekten af reformen af 

førtidspension og fleksjob fra 2012 på retten til arbejde, retten til en passende 

levestandard og til social sikkerhed i samråd med repræsentanter for personer 

med handicap. Komitéen henviser deltagerstaten til komitéens generelle 

bemærkning nr. 19.  

Seksuelle overgreb  

43. Komitéen noterer sig med bekymring oplysningerne om den høje forekomst af 

seksuelle overgreb, herunder voldtægt, i deltagerstaten, samt manglen på pålidelige 

statistiske oplysninger om dette. Komitéen er yderligere bekymret over 

utilstrækkeligheden af eksisterende lovbestemmelser om voldtægt og over den lave 

andel af seksuelle overgreb, som retsforfølges (artikel 3, 10 og 12).  

 

44. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten i sin planlagte strafferetsreform: 

a. Indarbejder et samtykke-element i den juridiske definition af voldtægt.  

b. Adresserer barrierer for anmeldelse, efterforskning og retsforfølgelse af 

seksuelle overgreb, herunder ved at styrke kapaciteten hos politiet, 

anklagemyndigheden og dommere, hvad angår de pågældende 

strafferetlige bestemmelser og kønsfølsomme efterforskninger af 

seksuelle overgreb.  

c. Systematisk indsamler og genererer disaggregerede data med henblik på 

at forstå karakteren og omfanget af seksuelle overgreb i deltagerstaten.  

d. Styrker forebyggende foranstaltninger, herunder gennem omfattende 

opmærksomhedsskabende kampagner målrettet samfundet som helhed 

og via uddannelse i skolen.  

Fattigdom  

45. Komitéen har noteret sig deltagerstatens resultater i forhold til bekæmpelse af 

fattigdom, men komitéen beklager, at deltagerstaten har afskaffet den nationale 

fattigdomsgrænse. Komitéen er bekymret over det stigende antal børn, som lever i 

fattigdom i kølvandet på socialreformerne, som blandt andet introducerede et 

“gradueringsprincip” i relation til børnetilskud, som kun gælder visse grupper. 
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Komitéen er endvidere bekymret over antallet af børn, som er ramt af fattigdom i 

fjerne bygder i Grønland (artikel 9 og 11).  

 

46. Idet den noterer sig deltagerstatens intention om at genindføre en national 

fattigdomsgrænse, anbefaler komitéen, at deltagerstaten sikrer, at:  

a. Den nationale fattigdomsgrænse gør familier i stand til at opretholde en 

passende levestandard og nyde godt af andre af konventionens 

rettigheder.  

b. Det midlertidige børnetilskud reelt når ud til de familier, som er i nød. 

c. Grupper, udover børn, som er blevet uforholdsmæssigt påvirket af 

socialreformerne, identificeres, og at der introduceres afbødende 

foranstaltninger målrettet disse grupper.  

d. Den planlagte ydelseskommission, som skal foreslå bedre måder, hvorpå 

børnefattigdom kan løses, også kommer med anbefalinger til 

betingelserne for støtteberettigelse, og til i hvilken form støtten skal gives, 

så principperne om menneskelig værdighed og ikke-diskrimination 

opretholdes.  

Retten ti l  en passende bolig  

47. Komitéen er bekymret over, at antallet af hjemløse i deltagerstaten er steget 

markant siden komitéens undersøgelse i forbindelse med dens femte periodiske 

rapport. Komitéen er endvidere bekymret over kriminaliseringen af tiggeri og over 

forekomsten af kriminalisering af hjemløse (artikel 11).  

 

48. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten i forbindelse med implementeringen af sin 

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed 2018-2021: 

a. Øger kapaciteten af herberger for hjemløse og fjerner de administrative 

barrierer for at få adgang til herbergerne.  

b. Investerer i foranstaltninger, der giver langtidssikrede løsninger og 

understøtter den sociale reintegration af hjemløse.  

c. Ophæver de lovbestemmelser, som kriminaliserer adfærd forbundet med 

fattigdom og afsavnet af retten til passende bolig, såsom tiggeri og det at 

sove på gaden.  
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49. Komitéen udtrykker sin bekymring over manglen på økonomisk overkommelige 

boliger i deltagerstaten, som forværres af det stigende ejendomsopkøb blandt 

private investorer, som ifølge boligreguleringsloven fra 1996 har ret til at forhøje 

huslejen til “det lejedes værdi” (artikel 11).  

 

50. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten øger antallet af økonomisk overkommelige 

boliger. Den anbefaler endvidere, at det forestående forskningsarbejde i forhold til 

omfanget og effekten af boligreguleringen også a) tager stilling til effekten af 

eksisterende lovgivning på boligpriser, særligt for udsatte og marginaliserede 

grupper, b) identificerer passende måder til at forebygge urimelige 

huslejeniveauer eller huslejestigninger, og c) vurderer, om boligstøttebeløb og 

kriterier for støtteberettigelse er passende. Komitéen henviser deltagerstaten til 

komitéens generelle bemærkning nr. 4 (1991) om retten til en passende bolig.  

 

51. Komitéen påskønner, at forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov 

om leje af almene boliger og lov om leje (L 38) har til formål at løse problemerne 

med boligsegregation og forbedre den sociale samhørighed i deltagerstaten, men 

komitéen er betænkelig ved, at lovforslaget krænker rettigheder såsom retten til at 

vælge sin bopæl og forældres frihed til selv at vælge en skole til deres børn. 

Komitéen er endvidere betænkelig ved, at lovforslaget er diskriminerende, idet det 

introducerer kategorisering af områder som “ghettoer” ud fra områdets andel af 

beboere fra ”ikke-vestlige” lande. Dette resulterer ikke kun i diskrimination på grund 

af etnisk oprindelse og nationalitet men er også med til yderligere at marginalisere 

disse beboere. Derudover tillader lovforslaget dobbelt så hårde straffe for 

kriminalitet begået i “skærpede strafzoner”. Komitéen er yderligere bekymret over, 

at snarere end at yde støtte introducerer loven sanktioner såsom at fjerne 

børnepengene, hvis forældrene ikke tilmelder deres børn til obligatoriske 

sprogkurser eller udvikler deres danskkundskaber i hjemmet (artikel 2, stk. 2, og 

artikel 10 og 11).  

 

52. Komitéen opfordrer på det kraftigste deltagerstaten til at benytte en 

rettighedsbaseret tilgang i sine bestræbelser på at løse problemerne med 
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boligsegregation og forbedre den sociale samhørighed. Komitéen anbefaler derfor, 

at deltagerstaten:  

a. Fjerner den del af definitionen af “ghetto”, som refererer til beboere fra 

”ikke-vestlige” lande, da der er tale om diskrimination på grund af etnisk 

oprindelse og nationalitet.  

b. Vurderer effekten af “ghettopakken” på berørte lokalsamfund.  

c. Fjerner tvangs- og straffeelementerne i L 38.  

d. Ophæver alle bestemmelser, som direkte eller indirekte har en 

diskriminerende effekt på flygtninge, migranter og beboere i “ghettoerne”.  

e. Identificerer den nødvendige støtte for disse lokalsamfunds integration i 

samråd med lokalsamfundene.  

f. Sikrer, at udsættelser og genhusning sker i overensstemmelse med 

menneskerettighedsstandarder.  

 

Retten ti l  en passende bolig i  Grønland  

53. Komitéen er bekymret over manglen på økonomisk overkommelige boliger, 

herunder socialt boligbyggeri, i Grønland, og over rapporter om, at et stort antal 

tvangsudsættelser foretages som følge af manglende betaling af husleje, og over 

den deraf følgende hjemløshed (artikel 11).  

 

54. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten:  

a. Tager skridt til at øge tilgængeligheden af økonomisk overkommelige 

boliger, herunder ved at fremskynde renoveringen af tomme, offentligt 

ejede boliger med henblik på at gøre dem beboelige.  

b. Sikrer, at udsatte husstande kan få boligstøtte.  

c. Sikrer, at dets lovgivning giver lejere den størst mulige garanti for 

uopsigelighed, og at der i tilfælde, hvor boligudsættelser er berettigede, 

ydes retssikkerhedsgarantier samt tilbydes en passende alternativ bolig.  

 

55. Komitéen henviser deltagerstaten til komitéens generelle bemærkning nr. 4 og til 

punkt 15 i dens generelle bemærkning nr. 7 (1997) om tvangsudsættelser.  
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Psykisk sundhed  

56. Komitéen er bekymret over rapporter om, at der i modstrid med bestemmelserne i 

lovbekendtgørelse nr. 1160 fra 2015 anvendes tvangsforanstaltningerne på 

institutioner for personer med psykiske lidelser, og muligvis ikke som en sidste 

udvej. Komitéen er endvidere bekymret over, at der kan anvendes 

tvangsforanstaltninger over for børn under 15 år uden deres samtykke (artikel 12).  

 

57. Komitéen gentager anbefalingerne fra menneskerettighedskomitéen om at 

reducere anvendelsen af tvangsforanstaltninger på institutioner for personer med 

psykiske lidelser (CCPR/C/DNK/CO/6, punkt 26) og opfordrer deltagerstaten til at 

indarbejde disse anbefalinger i den danske 10-års plan for psykiatrien. Komitéen 

anbefaler desuden, at deltagerstaten i sin gennemgang af bestemmelserne i 

psykiatriloven, som omhandler mindreårige, sikrer passende 

retssikkerhedsgarantier og standarder for børn under 15 år.  

 

58. Komitéen er bekymret over, at selvmordsraten blandt unge mennesker er højere i 

Grønland end i Danmark, og beklager manglen på oplysninger om foranstaltninger, 

som deltagerstaten har taget for at løse denne situation (artikel 12).  

 

59. Komitéen opfordrer deltagerstaten til at styrke indsatsen til bekæmpelse af 

selvmord i Grønland.  Den anbefaler endvidere, at deltagerstaten vurderer, 

hvorvidt de eksisterende tjenester til forebyggelse af selvmord er effektive og 

tilgængelige for individer og grupper, der er i risiko for selvmord. Komitéen 

anmoder om, at deltagerstaten i sin næste periodiske rapport inkluderer 

oplysninger om foranstaltninger truffet i denne sammenhæng i Grønland, samt 

om psykisk sundhed generelt, herunder om mulighederne for ambulant 

behandling.  

Seksuel  og reproduktiv sundhed  

60. Komitéen er bekymret over, at kun en tredjedel af eleverne i 7. klasse ifølge 

deltagerstaten har modtaget seksualundervisning. Den er endvidere bekymret over, 

at flertallet af lærere ikke har modtaget tilstrækkelig træning i at undervise om 

seksuel og reproduktiv sundhed og seksualitet (artikel 12 og 13).  
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61. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten sørger for omfattende alderssvarende, 

evidensbaseret, videnskabelig korrekt undervisning til alle om seksuel og 

reproduktiv sundhed og seksualitet, herunder undervisning om samtykke i 

seksuelle relationer. Den anbefaler endvidere, at der udvikles passende 

pædagogiske forløb for denne undervisning.  

Børns og mødres sundhed, herunder prænatal  sundhed  

62. Komitéen er bekymret over den negative effekt af begrænsningerne i gratis 

sundhedsydelser til udokumenterede migranter på børns og gravides ret til sundhed 

(artikel 10 og 12).  

 

63. Komitéen minder om, at deltagerstaten er forpligtet til at respektere retten til 

sundhed ved at sikre, at alle personer, herunder migranter, har lige adgang til 

forebyggende, helbredende og lindrende sundhedsydelser uanset deres retsstilling 

og dokumentation. Komitéen anbefaler derfor, at deltagerstaten fjerner 

begrænsningerne i adgangen til gratis sundhedsydelser for udokumenterede 

børnemigranter og kvindelige migranter. Komitéen henviser deltagerstaten til 

komitéens udtalelse fra 2017 angående statens forpligtelser overfor flygtninge og 

migranter efter konventionen (E/C.12/2017/1).  

Interkønnede børn  

64. Komitéen er bekymret over, at definition på “kønsudviklingsforstyrrelser” i 

deltagerstatens lovgivning ikke indeholder alle elementerne fra definitionen af 

“interkøn”. Den er endvidere bekymret over rapporter om, at der fortsat udføres 

medicinsk unødvendige indgreb på interkønnede børn (artikel 10 og 12).  

 

65. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten i forbindelse med implementeringen af sin 

LGBTI-handlingsplan 2018-2021: 

a. Erstatter begrebet “kønsudviklingsforstyrrelser” med en definition af 

interkønnede personer, hvor forskellene i kønskarakteristika omfatter 

kønsorganerne, kønskirtlerne og kønskromosomer.  
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b. Sikrer, at der i praksis ikke udføres medicinsk unødvendige indgreb på 

interkønnede børns kønskarakteristika, før børnene er i stand til at danne 

sig deres egen mening og kan give informeret samtykke til indgrebet.  

c. Uddanner sundhedspersonale i interkønnede personers sundhedsbehov 

og menneskerettigheder, herunder retten til selvbestemmelse og fysisk 

integritet.   

d. Sikrer, at interkønnede personer og deres familier, udover 

Sundhedsstyrelsens planlagte informationsmateriale til forældre af 

interkønnede børn, modtager passende rådgivning og støtte, herunder fra 

ligestillede.  

e. Identificerer og efterforsker menneskerettighedskrænkelser af 

interkønnede personer i forbindelse med undersøgelsen af levevilkårene 

for interkønnede personer, som er planlagt i 2020.  

f. Sikrer, at interkønnede personer og organisationer fortsat høres og 

deltager i udviklingen af forskning, lovgivning og politikker, som har 

indflydelse på deres rettigheder.  

Retten ti l  uddannelse  

66. Komitéen er bekymret over, at uddannelsesniveauet for børn fra socioøkonomisk 

udsatte baggrunde fortsat er lavere end resten af befolkningens til trods for 

deltagerstatens afhjælpende tiltag, såsom at give mulighed for adgang til dagtilbud 

af høj kvalitet, som tilbyder disse børn et miljø, der understøtte deres sproglige 

udvikling. Den er endvidere betænkelig ved, at flygtningebørn ikke automatisk 

indskrives i skolen (artikel 13).  

 

67. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten fortsat overvåger effekten af initiativer til 

at reducere effekten af børns socioøkonomiske baggrund på deres 

uddannelsesniveau og træffer de nødvendige korrigerende foranstaltninger. Den 

opfordrer endvidere deltagerstaten til straks at udvide bestemmelsen om gratis 

uddannelse til at omfatte flygtningebørn uanset disses opholdsstatus.  Komitéen 

henviser deltagerstaten til komitéens generelle bemærkning nr. 13 (1999) om 

retten til uddannelse.  
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68. Komitéen bemærker, at deltagerstatens politik vedrørende tosproget undervisning 

begrænser adgangen til kun at omfatte elever med europæisk baggrund. Den er 

bekymret over, at deltagerstatens tilgang til modersmålsundervisning differentierer 

mellem børn med europæisk oprindelse og andre børn - en bekymring, som 

komitéen for afskaffelse af racediskrimination tidligere har udtrykt over for 

deltagerstaten. Komitéen sætter spørgsmålstegn ved denne diskriminerende politik i 

integrationen af minoriteter og udenlandskfødte børn i det almene 

uddannelsessystem (artikel 13).  

 

69. Komitéen anmoder deltagerstaten om i sin næste periodiske rapport at inkludere 

statistiske oplysninger om andelen af udenlandskfødte elever eller tosprogede 

børn med ikke-vestlig baggrund i forhold til andelen af danskfødte elever, som går 

ud af grundskolen med et resultat, der kvalificerer dem til at fortsætte i 

uddannelsessystemet.  

Kulturel le rettigheder  

70. Komitéen er bekymret over, at højesteretsdommen fra 2003 i Thule-sagen er et 

brud på selve essensen af retten til selvidentificering (artikel 15).  

 

71. Komitéen gentager sin anbefaling om, at deltagerstaten respekterer Thule-

stammens og andre oprindelige folks rettigheder til selvidentificering og beskytter 

andre elementer af deres kultur, udover de sproglige rettigheder, som anerkendes 

i lov nr. 7 fra 2010 om sprogpolitik.  

 

72. Komitéen beklager manglen på statistiske oplysninger om deltagerstatens politik til 

at sikre, at udsatte og marginaliserede grupper og individer fuldt ud nyder godt af 

retten til at tage del i kulturlivet, som anbefalet af komitéen i 2013 (artikel 15).  

 

73. Komitéen anmoder deltagerstaten om i sin næste periodiske rapport at inkludere 

oplysninger om nye politikker, som har hjulpet marginaliserede grupper til at have 

frihed til at udøve visse kulturelle rettigheder og gøre brug af religiøse 

udtryksformer, som er etniske minoritetssymboler, såsom det at bære 
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hovedtørklæde for muslimske kvinder, eller det at bære turban eller kirpan for 

sikher.  

D. YDERLIGERE ANBEFALINGER  

74. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten overvejer at ratificere den valgfrie protokol 

til Den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle 

rettigheder.  

 

75. Komitéen anbefaler, at deltagerstaten i forbindelse med den nationale 

implementering af 2030 Dagsordenen for Bæredygtig Udvikling tager fuldt hensyn 

til sine forpligtelser i henhold til konventionen og sikrer fuld udøvelse af 

konventionens rettigheder. Opfyldelsen af bæredygtighedsmålene vil kunne 

fremmes betydeligt, hvis deltagerstaten etablerer uafhængige mekanismer til at 

overvåge fremskridt og behandler modtagere af offentlige programmer som 

rettighedshavere, der kan gøre krav gældende. En implementering af målene 

baseret på principper om deltagelse, ansvarlighed og ikke-diskrimination vil sikre, 

at ingen lades i stikken. Komitéen gør i denne forbindelse deltagerstaten 

opmærksom på komitéens udtalelse angående forpligtelsen til ikke at lade nogen i 

stikken (E/C.12/2019/1).   

 

76. Komitéen anmoder deltagerstaten om at formidle nærværende sammenfattende 

bemærkninger til et bredt publikum på alle niveauer i samfundet, herunder på 

nationalt, regionalt og kommunalt plan, og særligt blandt folketingsmedlemmer, 

embedsfolk og retsmyndigheder, og om i sin næste periodiske rapport at oplyse 

komitéen om indførte tiltag for at implementere dem. Komitéen opfordrer 

deltagerstaten til at gå i dialog med Institut for Menneskerettigheder, ikke-

statslige organisationer og andre medlemmer af civilsamfundet i opfølgningen på 

nærværende sammenfattende bemærkninger samt i høringsprocessen på 

nationalt plan forud for indsendelsen af dens næste periodiske rapport.  

 

77. I henhold til den af komitéen vedtagne procedure for opfølgning på 

sammenfattende bemærkninger anmodes deltagerstaten om inden 24 måneder 

fra vedtagelsen af nærværende sammenfattende bemærkninger at indsende 
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oplysninger vedrørende implementeringen af anbefalingerne i punkt 13 

(foranstaltninger, der påvirker flygtninge og migranter negativt), punkt 17 (en 

national menneskerettighedsinstitution i Færøerne) og punkt 19 (virksomheder og 

menneskerettigheder). 

 

78. Komitéen anmoder deltagerstaten om at fremsende dens syvende periodiske 

rapport inden den 31. August 2024. Til dette formål, og i lyste af det faktum, at 

deltagerstaten har indvilliget i at rapportere til komitéen i henhold til den 

forenklede rapporteringsprocedure, vil komitéen på et senere tidspunkt 

fremsende en liste med spørgsmål til deltagerstaten forud for dennes 

rapportering. Deltagerstatens svar på disse spørgsmål vil udgøre dens syvende 

periodiske rapport i henhold til konventionens artikel 16. 
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i 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno

=E/C.12/DNK/CO/6&Lang=En (linket går til en hjemmeside under FN’s Højkommissær 

for Menneskerettigheder med link til det oprindelige dokument på seks forskellige 

sprog) 
ii Vedtaget af komitéen på dens samling nr. 66 (30. september-18. oktober 2019). 
iii https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx (linket går til 
hjemmesiden for FN’s Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder) 
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